
Ό 
ταν, πριν τριάντα 
χρόνια, η Ελλά-
δα εντάχθηκε στην 
ΕΟΚ (μετέπειτα Ευ-

ρωπαϊκή Ένωση) το 1981, όσοι 
είχαμε συναίσθηση και των οικο-
νομικών και των γεωστρατηγικών 

δεδομένων, υποστηρίζαμε πως οι 
μόνοι λόγοι που δικαιολογούσαν 
μια τέτοια κίνηση ήταν λόγοι γεω-
πολιτικού χαρακτήρα.

Α. Η αυξανόμενη, μετά το 1974, 
επιθετικότητα της Τουρκίας ενα-
ντίον της Ελλάδας. 

Β. Το ασταθές περιβάλλον της ευ-
ρύτερης περιοχής. Η Βουλγαρία 

στην ουσία, ομόσπονδο κρατί-
διο της ΕΣΣ∆, η Αλβανία, σύμμα-
χος της Κίνας, η Γιουγκοσλαβία 
του Τίτο, «αδέσμευτος» σύμμαχος 
των ΗΠΑ, η Ρουμανία άσπονδος 
σύμμαχος της ΕΣΣ∆, η Ελλάδα 
και η Τουρκία μέλη του ΝΑΤΟ 
και ταυτόχρονα στα μαχαίρια με-
ταξύ τους. Και, πιο πέρα, το μεσα-
νατολικό χάος. Κυριολεκτική «μα-

κεδονική σαλάτα».
Αντίθετα, υπογραμμίζαμε ήδη 

από τότε ότι στο οικονομικό πε-
δίο αυτή η ένταξη θα είχε μάλλον 
αρνητικές συνέπειες, διότι μας 
έφερνε σε ανταγωνισμό, χωρίς 
καμία προστασία, με οικονομίες 
πολύ ισχυρότερες από εμάς.  
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» Σελίδες 13-15,  Ένα νέο γερμανικό ράιχ;

Νίκος Ντάσιος

Η Σάμος 
της κρίσης
 

Σελίδα 9

Το τέλος του παιχνιδιού;Ελεύθεροι Πολιορκημένοι

....ξάφνου σκιρτούν οι ακρογιαλιές, 
τα πέλαγα κι οι βράχοι.

«Αραπιάς άτι, Γάλλου νους, βόλι 
Τουρκιάς, τοπ’ Άγγλου!

Πέλαγο μέγα πολεμά, βαρεί το κα-
λυβάκι,

κι αλιά, σε λίγο ξέσκεπα τα λίγα 
στήθια μένουν!

Αθάνατή ‘σαι, που ποτέ, βροντή, δεν 
ήσυχάζεις;».

....από το μαύρο σύγνεφο κι από τη 
μαύρη πίσσα,

ο στύλος φανερώνεται, με κάτου 
μαζωμένα

τα παλληκάρια τα καλά, μ’ απάνου 
τή σημαία,

που μουρμουρίζει και μιλεί και το 
Σταυρόν απλώνει

παντόγυρα στον όμορφον αέρα της 
αντρείας.

Κι ο ουρανός καμάρωνε, κι η γη χε-
ροκροτούσε.

κάθε φωνή κινούμενη κατά το φώς 
μιλούσε,

κι εσκόρπα τα τρισεύγενα λουλού-
δια της αγάπης:

«Όμορφη, πλούσια, κι άπαρτη, και 
σεβαστή, κι αγία!».

*****
....κατά το κάστρο το μικρό πάλε κοι-

τά, και σφίγγει,
σφίγγει στενά τη σπάθα του στο λα-

βωμένο στήθος,
που μέσα αγρίκα την ψυχή μεγάλη 

και τη θλίψη.
Και βλέπω πέρα τα παιδιά και τες 

αντρογυναίκες
γύρου στη φλόγα π’ άναψαν, και 

θλιβερά τη θρέψαν
μ’ αγαπημένα πράματα και με σε-

μνά κρεβάτια,
ακίνητες, αστέναχτες, δίχως να ρί-

ξουν δάκρυ.

και γγιζ’ η σπίθα τα μαλλιά και τα 
λιωμένα ρούχα.

Γλήγορα, στάχτη, να φανείς, οι φού-
χτες να γιομίσουν.

Είν’ έτοιμα στην άσπονδη πλημύρα 
των αρμάτων

δρόμο να σχίσουν τα σπαθιά, κι 
ελεύθεροι να μείνουν

εκείθε με τους αδελφούς, εδώθε με 
το Χάρο.

∆ιονύσιος Σολωμός

Του Γιώργου Καραμπελιά

Σ ε λ ί δ α  1 6

Πού είναι οι Γερμα-
νοί διανοούμενοι;

[από το facebook] Αυτή η φωτογραφία εκφράζει όσο τίποτε άλλο την κατάσταση της χώρας μας. 
Ο τρομαγμένος άστεγος, πιτσιρικάδες που τρέχουν -αλλά δεν ξέρουν προς τα πού. Στις βιτρίνες, 
ταμπέλες “ενοικιάζεται” και ξοπίσω οι φωτιές μιας χώρας που καταστρέφεται... 
Photo Copyright © Efthymios Rafail Gourgouris

Μνήμη 
Νεοκλή Σαρρή 

Σελίδες 4-5

Μηνιαία εφημερίδα για την εθνική ανεξαρτησία, την κοινωνική χειραφέτηση, την οικολογία και την άμεση ∆ημοκρατία 

  εκ ΡΗΞΗΣ

Σήμερα

Κώστας Γεώρμας

Από την Ταχρίρ 
στους 
ισλαμιστές      

Σελίδες 18-19

Χρίστος ∆άλκος 

Ψωροκώσταινα

Σελίδα 11

∆ήμητρα Παπαλεοντίου

Ραγδαία επιδείνωση 
της κυπριακής 
οικονομίας

Σελίδα 8

Σ ε λ ί δ α  1 9

Το μάτι του 
Facebook

Γιάννης Ταχόπουλος

Ποιος 
απελευθερώθηκε το 
1912;

Σελίδα 21

Συνέχεια στην σελίδα 3

Σ ε λ ί δ α  2 2

Σόκρατες: Ένας 
σπάνιος άνθρωπος
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ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ
 ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΣΗ 

ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Εκδίδεται 
από μη κερδοσκοπικό σωματείο

Ιδιοκτήτης-Εκδότης 
Γιώργος Καραμπελιάς

Ομάδα έκδοσης: 
Γιάννης Ξένος, Γιώργος Ρακκάς

Κωνσταντής Σεβρής, Νικόλας ∆ημητριάδης, 
Ελένη Σαββάκη, Γιώργος Μπύρος 

Κώστας Μαυρίδης 
Αλέκος Μιχαηλίδης 

Κωνσταντίνος ∆ιαλεκτόπουλος 
Οικονομικός υπεύθυνος 

Στράτος Ιωαννίδης
∆ιορθώσεις-επιμέλεια κειμένων

Ελένη Ζαχαροπούλου 
Χριστίνα Σταματοπούλου

Νίκη Παντελεμίδου
Γρηγόρης Αποστολίδης

Επιμέλεια έκδοσης 
Νάσια Παναγούλια 

Καλλιτεχνική Επιμέλεια 
∆ημήτρης Γ. Λουζικιώτης

www.louzikiotis.gr

Αθήνα
Θεμιστοκλέους 37, 106 77

Tηλ: 210 3826319 fax: 210 3839930
Θεσσαλονίκη

Βαλαωρίτου 1 & ∆ωδεκανήσου,
Tηλ/fax:2310 543751 

 E-mail: efrixi@gmail.com
Tυπογραφείο

Χέλιος-Πρες Α.Β.Ε.Ε.
Αγ. Άννης 24, Αιγάλεω, τηλ.: 2103412575

Το επόμενο φύλλο της ΡΗΞΗΣ θα κυκλοφορήσει στις 14 Ιανουαρίου 2012

ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ (1 ΕΤΟΣ): 30 ευρώ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:

116/772277-01 - Εθνική Τράπεζα 

Η ΡΗΞΗ κυκλοφορεί στα περίπτερα όλης της Ελλάδας 

από το Σάββατο 2 ∆εκεμβρίου 2006 και κάθε πρώτο 

Σάββατο του μήνα. 
 • Η κυκλοφορία της ΡΗΞΗΣ βασίζεται επίσης, πέρα από το 

πρακτορείο, στην καλή θέληση των μελών, των φίλων και 

των αναγνωστών της. Γι’ αυτόν τον σκοπό, μπορείτε να περ-

νάτε από τα γραφεία της εφημερίδας στην Αθήνα (Θεμιστο-

κλέους 37, τηλέφωνο 210 3826319), στο Εναλλακτικό Βι-

βλιοπωλείο (στην ίδια διεύθυνση, τηλ. 210 3802644), στη 

Θεσσαλονίκη (Βαλαωρίτου 1 & ∆ωδεκανήσου, τηλ. 2310 

543751) και να προμηθεύεστε τον αριθμό των φύλλων που 

επιθυμείτε. 

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΣΥΝ∆ΡΑΜΕΤΕ:

• Η ΡΗΞΗ φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε μία εφημερίδα συμ-

μετοχικής ιδιοκτησίας. Η κατώτερη τιμή μίας μετοχής εί-

ναι 100 ευρώ. Η κατάθεση των χρημάτων μπορεί να γίνε-

ται, κατόπιν επικοινωνίας, στον λογαριασμό που έχουμε 

ανοίξει γι’ αυτόν τον σκοπό στην Εθνική Τράπεζα (αρ. λογ. 

116/772277-01). 

• Η ΡΗΞΗ επιθυμεί να διευρύνει όσο το δυνατόν τον κύκλο 

των συντακτών της. 

 Μπορείτε μας στείλετε το δικό σας άρθρο στην ηλεκτρονι-

κή διεύθυνση efrixi@gmail.com

• Η ΡΗΞΗ έχει συνδρομές. Μπορείτε, αν θέλετε, να γρα-

φτείτε συνδρομητές, προσφέροντας έτσι μία επιπλέον οι-

κονομική ενίσχυση για την έκδοσή της. Η ετήσια συνδρομή 

κοστίζει 30 ευρώ. 

Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 210 3826319.

Στο παρά πέντε

Πώς αλλάζουν 
οι καιροί
Αυτοκτόνησε  στις 27/11 στην 
Ελβετία  ο Λούτσιο  Μάγκρι, 
Ιταλός  διανοητής  και μαχητής, 
από  τα «ονόματα» της 
ελπιδοφόρας  δεκαετίας  του 
’70, από  τους  αγαπημένους 
μου..
Θυμάμαι  πάντα  τα λόγια  του 
σε ανοιχτή  συγκέντρωση  στη 
Σάντα  Κρότσε, στη  Φλωρεντία: 
Η ταξική  πάλη  δεν  είναι 
ποδοσφαιρικός  αγώνας, 
από  δω  εμείς και από  κει η 
άλλη  ομάδα, είναι  πολύ  πιο 
ΣΥΝΘΕΤΗ  υπόθεση…
Ο Λούτσιο  Μάγκρι  ήταν  από 
τους  ιδρυτές  της εφημερίδας 
Μανιφέστο, ενώ  διετέλεσε 
ο πρώτος  και ο τελευταίος 
διευθυντής  της εφημερίδας 
(ενδιάμεσα, αν  θυμάμαι  καλά, 
είχε διατελέσει  ο Λουίτζι 
Πιντόρ). Πέρασε  από  όλους 
τους  σταθμούς  της ιταλικής 
Αριστεράς: από  το νέο  και 
ελπιδοφόρο  Pdup (Partito di 
Unita Proletaria) που  ίδρυσαν 
όταν  έφυγαν  από  το ΚΚΙ  μαζί 
με την  Ροζάνα  Ροζάντα, τον 
Πιντόρ  και τη Λουτσιάνα 
Καστελίνα, στη  συνέχεια 
επιστροφή  στο  ΚΚΙ, τέλος  στην 
ίδρυση  της Rifondazione.
Αντισταλινικός, όπως  και η 
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  της ιταλικής 
αριστεράς, υπερασπίστηκε 
με πάθος  τον  ΙΤΑΛΙΚΟ  δρόμο 
για  το σοσιαλισμό, την 
ανεξαρτησία  του  ιταλικού 
κομμουνιστικού  κινήματος 
από  την  (τότε κομμουνιστική) 
«μητρόπολη» Μόσχα.
Η ιταλική  Αριστερά  (και 
όχι  μόνο) έχασε  ένα  από  τα 
καλύτερα  παιδιά  της.
Κι εμείς εδώ  θα  σε θυμόμαστε 
γλυκά, συνοδοιπόρε  της 
επαναστατικής  μας  νιότης..

Γιώργος Παπαγιαννόπουλος

Στο μεταίχμιο...
Τα αποτελέσματα  του 
βαρόμετρου  της public is-
sue για  τον  ∆εκέμβριο  είναι 
εξόχως  αντιφατικά  και 
άκρως  αποκαλυπτικά  για 
την  κατάσταση  στην  οποία 
βρίσκονται  σήμερα  οι 
Έλληνες: 
Το 53% έχει αρνητική  άποψη 

για  την  Ε.Ε. και θετική  το 
44%. Ταυτόχρονα, το 66% 
έχει θετική  άποψη  για  το 
ευρώ  και το 30% αρνητική, 
ενώ  το 69% πιστεύει  ότι η 
κατάσταση  θα  χειροτερέψει 
εάν  επιστρέψουμε  στη  δραχμή 
(ενώ  ένα  15% πιστεύει  ότι 
θα  καλυτερέψει, με τους 
υπόλοιπους  να  μην  έχουν 
άποψη). Από  την  άλλη, το 71% 
τάσσεται  κατά  του  μνημονίου 
(με ένα  20% να  είναι  υπέρ) 
και φανταζόμαστε  πώς  θα 
διατάσσονται  τα ποσοστά 
σχετικά  με τα νέα  μέτρα, 
τα οποία  είναι  απείρως 
χειρότερα. Εν συνεχεία, το 
81% δηλώνει  δυσαρεστημένο 
από  τη λειτουργία  της νέας 
κυβέρνησης  και ένα  15% 
ικανοποιημένο, ενώ  το... 60% 
έχει θετική  άποψη  γι ’ αυτήν, 
και το 20% αρνητική. Ο Λουκάς 
Παπαδήμος  έχει ποσοστά 
αποδοχής  που  αγγίζουν  το 
60%, ενώ  ένα  53% δηλώνει 
ότι δεν  εμπιστεύεται  την 
οικονομική  του  πολιτική. 
∆ημοφιλέστερος  αρχηγός 
κόμματος  είναι  ο... Κουβέλης 
με 58%, και ακολουθεί  ο 
Τσίπρας  (39%), ο Σαμαράς 
(31%), ο Καρατζαφέρης 
με 30% (σημείωση, η 
δημοτικότητα  του  ίδιου  έπεσε 
από  τον  προηγούμενο  μηνα 
11 μονάδες, ο ΛΑΟΣ  έχασε  2,5 
μονάδες  εκλογική  επιρροή 
και η δημοτικότητα  του 
κόμματος  έπεσε  12 μονάδες. 
Η συμμετοχή  στη  κυβέρνηση 
πληρώνεται) (30%) κ.ά. 

Γιάννης Λόκκας

Σχιζοφρένεια 
και ρεαλισμός
Μπροστά  σ ’ αυτά  τα 
αποτελέσματα, δύο  σχόλια 
μπορούν  να  γίνουν. 
Πρώτον, οι Έλληνες  πάσχουν 
από  σχιζοφρένεια. Απ ’ τη μια, 
έχουν  κατανοήσει  πάρα  πολύ 
καλά  ότι οι κατευθύνσεις  που 
πήρε  η χώρα  την  τελευταία 
35ετία έχουν  ξοφλήσει  και ότι 
δεν  μπορούμε  να  συνεχίσουμε 
άλλο  ως ψευδοευρωπαίοι 
οσφυοκάμπτες. Εξ ου  και 
η συντριπτική  απόρριψη 
του  δικομματισμού, των 

!
Παραιτήσου! 
Μέρες τώρα έχω μια απορία. Καλά, η κυ-
ρία ∆ιαμαντοπούλου διαβάζει καθημε-
ρινά πως τα παιδιά δεν έχουν βιβλία, δεν 
έχουν θέρμανση και λιποθυμούν από 
την αφαγία και δεν προβαίνει στο αυ-

τονόητο: Να παραιτηθεί για λόγους δεοντολογίας. ∆ηλα-
δή, ανέχεται να μείνει στην ιστορία ως η υπουργός που 
πάγωσε και πείνασε τα Ελληνόπουλα; Ανέχεται να είναι η 
υπουργός που δεν έστειλε βιβλία σε μαθητές;

Από την άλλη: Τα περισσότερα σχολεία της γύρισαν 
την πλάτη στις παρελάσεις σαν να τη φτύνουν κατάμουτρα 
και τι νόμισε; Πως βρέχει; Και πώς αντέδρασε; Προέτρεψε 
τους φορείς να ξεκινήσουν διάλογο για τους λόγους που 
προέβησαν οι μαθητές σε αυτές τις ενέργειες…

Βέβαια, μην την αδικούμε εντελώς… κάνει τη δου-
λειά της! Ο κύριος Κολιόπουλος, καθηγητής Ιστορίας του 
Α.Π.Θ., δήλωσε πως αυτός και η ομάδα του έχουν ετοιμά-
σει το νέο βιβλίο ιστορίας για την ΣΤ΄ ∆ημοτικού. Σημει-
ώνοντας πως χαίρει τις έγκρισής της, του Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου και βρίσκεται στο πνεύμα των συμπερασμά-
των της Ακαδημίας Αθηνών. Αλλά δεν κατανοούν τους 
λόγους για τους οποίους δεν έχει εγκριθεί η ενσωμάτω-
σή του στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Βλέπετε, μπορεί να 
αποδέχεται η κυρία ∆ιαμαντοπούλου να μείνει στην ιστο-
ρία ως η υπουργός της εκπαιδευτικής πείνας, αλλά σίγου-
ρα δεν ανέχεται να μείνει στην ιστορία ως η υπουργός που 
πάγωσε τον ιστορικό αναθεωρητισμό!

Και σαν να μη φτάνουν αυτά, έχει και θέση για το μέλ-
λον του ΠΑΣΟΚ. Προτείνει ένα νέο ΠΑΣΟΚ πλας! Εδώ, 
αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη…

Σάκης Ραμπιόσας

πολιτικών, της Ευρώπης 
ως αξίας, της πειθαρχίας 
στους  Γερμανούς  (βλέπε 
μνημόνιο  κ.ο.κ.). Από  την 
άλλη, βέβαια, όλοι  γνωρίζουν 
ότι μια  κάθετη  ρήξη  με τη 
βούληση  των  ευρωκρατών 
(και τη δική  μας  πεπατημένη) 
θα  δημιουργήσει  συνθήκες 
ραγδαίας  υποβάθμισης  του 
βιοτικού  μας  επιπέδου  και 
την  απεύχονται. Υπό  αυτή  την 
έννοια  είμαστε  σχιζοφρενείς: 
Ξέρουμε  ότι ο παλιός 
συλλογικός  μας  εαυτός 
παραπαίει, αλλά  δεν  έχουμε 
τα κότσια  και τις αντοχές  να 
τον  αποχωριστούμε. 
∆εύτερον, πάσχουμε  από 
σχιζοφρένεια  διότι  μας 
διακατέχει... ρεαλισμός. 
Τα ποσοστά  καταδεικνύουν 
εμφανώς  ότι οι Έλληνες 
επιθυμούν  μια  ρεαλιστική 
εναλλακτική  λύση  στον 
μονόδρομο  του  οικονομικού 
στραγγαλισμού  που  μας 
επιβάλλεται. Κάτι  τέτοιο 
πρέπει  να  συνδυάζει 
χειραφέτηση  και 
επιβίωση, δηλαδή, τον... 
τετραγωνισμό  του  κύκλου: 
Να  αντιπαρατεθούμε  στην 
τευτονοκρατούμενη  Ευρώπη 

(απόρριψη  του  μνημονίου, 
ενάντια  στην  Ε.Ε.), αλλά 
να  μην  καταστραφούμε. 
Να  εγκαταλείψουμε  τον 
δικομματισμό  και τους 
πολιτικούς  συσχετισμούς  της 
προηγούμενης  περιόδου, 
αλλά  να  μη  γίνει  με τον  τρόπο 
που  το προωθεί  ο Παπαχελάς, 
ο Σημίτης  και η... Μέρκελ.

Γ. Λ. 

Έξοδος...
Η απουσία  μιας  δύναμης 
ικανής  να  καταστρώσει 
ένα  σχέδιο  διαφυγής  από 
τούτο  το απόλυτο  άτοπο  –
όπου  ρεαλισμός  σημαίνει 
ταυτόχρονα  απόλυτη 
σχιζοφρένεια– αναδεικνύεται 
προς  το παρόν  ο κυρίαρχος 
ρυθμιστής  της κατάστασης  στη 
χώρα  μας.
Αναμένουμε, έχοντας  στον 
νου  μας  ότι τέτοιου  τύπου 
δυσεπίλυτα  προβλήματα 
δεν  μπορούν  να  λυθούν 
από  κανένα  κόμμα  ή 
προσωπικότητα, παρά  απ ’ τον 
ίδιο  το λαό, αν  και εφόσον 
αποφασίσει  ποτέ  να  σταθεί  στο 
ύψος  του... 

Α. Π. ΈλπιδοςΣυνδρομές
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Ώ
πως αποδείχτηκε, ορθά 
είχαμε επισημάνει τη 
δυναμική και των δύο 
αυτών αντιθέτων πα-

ραμέτρων. Η συμμετοχή στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση μας προσέφε-
ρε κάποιο μαξιλάρι απέναντι στην 
τουρκική επιθετικότητα και την 
αποσύνθεση των Βαλκανίων δέκα 
χρόνια μετά, η οποία κινδύνευε να 
μας παρασύρει στη δίνη της, ενώ 
αποτελούσε ένα σημαντικό όπλο 
για την Κύπρο. Παράλληλα όμως, 
επέτεινε τα παρασιτικά χαρακτηρι-
στικά της ελληνικής οικονομίας. Η 
βιομηχανία κατέρρευσε, οι επιδο-
τήσεις διέφθειραν το όποιο εργα-
σιακό ήθος διέθεταν οι ελληνικές 
ελίτ και ο ελληνικός λαός εθίστηκε 
στον ιδιωτικό και δημόσιο δανει-
σμό. Η παράλληλη ανάδειξη ενός 
παρασιτικού μικρομεσαίου κόμ-
ματος καταναλωτικού χαρακτήρα, 
όπως το ΠΑΣΟΚ, στο επίκεντρο 
της πολιτικής και κοινωνικής ζωής 
της χώρας για τρεις δεκαετίες, ολο-
κλήρωσε τις αρνητικές εξελίξεις. 

Η διαχείριση της ένταξης στην 
Ε.Ε. έπρεπε επομένως να έχει διττό 
χαρακτήρα. Από τη μία πλευρά να 
εκμεταλλεύεται τις θετικές διαστά-
σεις της και από την άλλη να θε-
ραπεύει τις αρνητικές. Όμως, για 
τουλάχιστον είκοσι χρόνια, μετά 
το 1990, η στρατηγική των ελληνι-
κών ελίτ υπήρξε απολύτως αρνη-
τική και αναποτελεσματική και 
στα δύο πεδία. Και δεν εκμεταλ-
λεύτηκε την κατάρρευση του ανα-
τολικού στρατοπέδου για να λει-
τουργήσει ως σταθεροποιητικός 
παράγοντας στα Βαλκάνια και επέ-
τεινε τις αρνητικές συνέπειες της 
παρασιτοποίησης. 

Χαρακτηριστικός ήταν ο τρό-
πος που διαχειρίστηκε τη γιου-
γκοσλαβική κρίση. Και επέτρεψε 
τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας, 
που προώθησαν οι Γερμανοί, με 
την αναγνώριση της Σλοβενίας  
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με 
υπουργό Εξωτερικών τον Σαμαρά, 
και ταυτόχρονα μετέτρεψε το 
Μακεδονικό σε ένα μόνιμο αγκά-
θι της βαλκανικής μας πολιτικής. 
Έτσι η Ελλάδα δεν μπόρεσε να με-
ταβληθεί σε πόλο ανασύνθεσης 
της περιοχής, εκμεταλλευόμενη 
θετικά τη συμμετοχή μας στην Ε.Ε.

Στο οικονομικό πεδίο, θα μπο-

ρούσε να συγκροτήσει έναν βαλ-
κανικό πόλο στα πλαίσια της 
Ευρώπης και να μεταβάλει τη 
δραχμή σε ένα νόμισμα με ισχύ 
στην περιοχή. Αντ’ αυτού επέ-
λεξε την καταστροφική επιλογή 
της ένταξης στο ευρώ, που έκα-
νε την Ελλάδα λιγότερο ανταγωνι-
στική τόσο στην Ε.Ε., όσο και στα 
Βαλκάνια, όπου πλέον μετανά-
στευσαν οι ελληνικές βιομηχανίες, 
ενώ έκανε ακόμα πιο ελκυστική τη 
χώρα μας για την αθρόα λαθρομε-
τανάστευση που διογκώθηκε.

Η ένταξη στο ευρώ κατέστη-
σε την Ελλάδα ακριβή, χωρίς ταυ-
τόχρονη παραγωγή, διευκόλυνε 
τον ιδιωτικό και τον δημόσιο δα-
νεισμό, ολοκλήρωσε την ιδιωτικο-
ποίηση, την απεθνικοποίηση και 
την αποσύνθεση του κοινωνικού 
ιστού. 

Η γερμανική στρατηγική
Και όμως, η κρίση της ∆ύσης, 

τελεσίδικη και χωρίς επιστροφή, 
από τη στιγμή και μετά που το κέ-
ντρο βάρους της παγκόσμιας οι-
κονομίας μετατέθηκε στον άλλοτε 
Τρίτο Κόσμο, μας οδηγεί υποχρε-
ωτικά στο τέλος του παιγνιδιού 
που παίξαμε για τριάντα πέντε 
χρόνια. Όταν ήρθε η ώρα της κρί-

σης, βρεθήκαμε εγκλωβισμένοι, 
χωρίς δυνατότητα επιλογής, διότι η 
έξοδος από το ευρώ, σε συνθήκες 
κρίσης, θα έχει καταστροφικές γε-
ωπολιτικές συνέπειες, ακυρώνο-
ντας εντελώς τα οποιαδήποτε οφέ-
λη προσδοκούσαμε από την έντα-
ξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ 
και η παραμονή σε αυτό θα καθί-
σταται απαγορευτική κοινωνικά, 
εξαιτίας της ασφυξίας που μας επι-

βάλλει η γερμανική πολιτική. 
Πράγματι η Γερμανία, η οποία 

αναδείχτηκε μετά την επανένωσή 
της σε ηγεμόνα της Ευρώπης, 
έχει από την αρχή της κρίσης ένα 
σταθερό σχέδιο, το οποίο εφαρμό-
ζει μεθοδικά και με σύστημα: Να 
δημιουργήσει μια Ευρώπη δύο ή 
ακόμα και τριών ταχυτήτων, ως τη 
μόνη απάντηση στην κρίση. Έναν 
σκληρό πυρήνα προθύμων του 
Βορρά, και μία ή δύο διαφορετι-
κές ταχύτητες των υπολοίπων. Στο 
γερμανικό σχέδιο η Ελλάδα βρί-
σκεται στη δεύτερη ή την τρίτη τα-
χύτητα, αν υπάρξει τέτοια. Πάντως, 
εκτός ευρωζώνης και ευρώ. 

Αυτή τη στρατηγική ακολου-
θεί από την αρχή η Γερμανία ατα-
λάντευτα. Και το τονίζουμε από τον 
χειμώνα του 2010, σχεδόν δύο 
χρόνια πριν. Η Γερμανία οδηγεί 
την Ελλάδα σε ασφυξία, έτσι ώστε 
να την υποχρεώσει σε έξοδο από 
το ευρώ και την ευρωζώνη. Γι’ αυτό 
και οι αλλεπάλληλες προκλήσεις 
και ταπεινώσεις. Όμως, για να πε-
τύχει κάτι τέτοιο, είχε ανάγκη από 
δύο προϋποθέσεις. Πρώτον την 
ύπαρξη μιας κυβέρνησης προθύ-
μων πρακτόρων και Κούισλινγκ, η 
οποία θα παρέδιδε τη χώρα στην 
ύφεση και την ασφυξία των μνη-

μονίων, και δεύτερον τη συναίνε-
ση των υπολοίπων Ευρωπαίων σε 
μια στρατηγική εκπαραθύρωσης 
της Ελλάδας, παρά το κόστος που 
αυτή μπορεί να επιφέρει σε όλους 
τους υπολοίπους. 

Τα δύο χρόνια που σέρνεται η 
ελληνική κρίση επέτειναν την ευ-
ρωπαϊκή κρίση, αλλά γονάτισαν 
και την υπόλοιπη Ευρώπη μπρο-
στά στη γερμανική βούληση. Και 
τώρα ίσως βρισκόμαστε μπροστά 
στην τελευταία πράξη του παιγνι-
διού. Η Γερμανία θα δοκιμάσει να 
ολοκληρώσει το έργο μέσα στους 
επόμενους μήνες. Και μόνο παρά-
γοντες ανεξάρτητοι από τη βούλη-
σή της θα μπορούσαν να την εμπο-
δίσουν, όπως η επιτάχυνση της 
κρίσης στην ευρωζώνη και η διά-
λυση του ευρώ συνολικά, ή άλ-
λες ευρύτερες γεωπολιτικές εξελί-
ξεις, ή, το πλέον απίθανο, μια αντί-
δραση κάποιων ευρωπαϊκών χω-
ρών.

Η Ελλάδα, εξαιτίας των ενδοτι-
κών και ανεύθυνων ελίτ της, κιν-
δυνεύει μετά από τριάντα χρόνια 
να απολέσει και το γεωπολιτικό 
πλεονέκτημα από την ένταξη στην 
ΕΕ, και να βγει από αυτή την περι-
πέτεια εντελώς κατεστραμμένη οι-
κονομικά και κοινωνικά. Καθόλου 
τυχαία, το πρώτο εξάμηνο του 
2011, η Τουρκία έγινε ο δεύτερος 
προορισμός των εξαγωγών μας, 
μετά την Ιταλία, υποκαθιστώντας 
τη Γερμανία! Έτσι κινδυνεύου-
με από μια διπλή συγκυριαρχία. 
Μια συγκυριαρχία Γερμανίας και 
Τουρκίας, οι ζώνες επιρροής των 
οποίων θα τέμνονται στην Ελλάδα. 
Τουλάχιστον προσωρινά, θα έχου-
με και τους Φράγκους και τους 
Τούρκους, και ο μπαρμπα- Σαμ 
πάντα παρών από μακριά.

Κατά συνέπεια, είμαστε υπο-
χρεωμένοι να αναπροσανατολί-
σουμε την πολιτική μας σε έναν 
αγώνα και σε μία κατεύθυνση με 
επίκεντρο την πατρίδα μας και τις 
δικές μας δυνάμεις. Ο ελληνισμός 
και ο ελληνικός λαός δεν μπορεί 
και δεν πρέπει να υποδουλω-
θεί, ούτε να εξοντωθεί. Αν χρεια-
στεί, θα ζήσουμε και χωρίς ευρώ 
και χωρίς Ευρωπαϊκή Ένωση. ∆εν 
θα ζήσουμε, όμως, αν συνεχίσου-
με να έχουμε αυτούς τους προδό-
τες στην εξουσία.

Η μέχρι τα τώρα στρατηγική της Ελλάδας έχει ξοφλήσει ολοκληρωτικά

Το τέλος του παιχνιδιού

                                                                                                                                          ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Συνέχεια από την πρώτη σελίδα

Η Γερμανία έχει από την αρχή της κρίσης ένα σταθερό σχέδιο το οποίο εφαρμόζει μεθοδικά. Να δημι-
ουργήσει μια Ευρώπη δύο ή ακόμα και τριών ταχυτήτων, ως τη μόνη απάντηση στην κρίση.

“ 

Η Γερμανία 

οδηγεί την Ελ-

λάδα σε ασφυ-

ξία, έτσι ώστε 

να την υποχρε-

ώσει σε έξο-

δο από το ευρώ 

και την ευρω-

ζώνη. Γι’ αυτό 

και οι αλλεπάλ-

ληλες προκλή-

σεις και ταπει-

νώσεις.
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     ΜΝΗΜΗ ΝΕΟΚΛΗ ΣΑΡΡΗ

Η απώλεια του Νεοκλή Σαρρή 
είναι μεγάλη τόσο για την ακα-
δημαϊκή κοινότητα όσο και για 
τον πολιτικό λόγο που αρθρώνε-
ται αυτές τις ζοφερές, για το τόπο 
μας, ημέρες. Η διαπίστωση αυτή 
δεν αποτελεί μια συνήθη υπερ-
βολή, δεν είναι τετριμμένες κου-
βέντες που ταιριάζουν σε ανάλο-
γες περιστάσεις. 

Π ρόκειται, όντως, για το 
χαμό ενός μεγάλου 
δασκάλου και ενός 
πραγματικού επιστή-

μονα, που διέθετε απίστευτο πλού-
το γνώσεων. Ενός ανθρώπου με 
ρητορικά χαρίσματα και σπάνια 
ικανότητα στη μεταδοτικότητα, που 
υποστηριζόταν από πάθος και μο-
ναδική θεατρικότητα. Οι φλογερές 
διαλέξεις του στα αμφιθέατρα, στις 
αίθουσες εκδηλώσεων και στην τη-
λεόραση μαγνήτιζαν τον ακροατή. 
Οι αφηγήσεις του ζωντανές, παρα-
στατικές, με τα επιχειρήματά του να 
πλέκονται με πληθώρα παραδειγ-
μάτων, ενίοτε με στοιχεία υπερβο-
λής, αλλά πάντοτε με έντονη την αν-
θρώπινη διάσταση. Ιστορία και κοι-
νωνιολογία, πολιτική και ψυχολο-

γία, διεθνείς σχέσεις και ιστορία των 
πολιτισμών αποτελούσαν τα εργα-
λεία της ανάλυσής του.  

Ο Σαρρής υπήρξε μια ηθική 
και γνήσια φωνή σε δίσεκτα χρό-
νια. Μια φωνή που υψώθηκε σε μια 
φάση του νεοελληνικού βίου όπου 
επικράτησαν ταυτόχρονα ο πρω-
τοφανής αμοραλισμός του Έλληνα 
της μεταπολίτευσης και η «πολιτι-
κή ορθότητα» ως όχημα μιας ιδε-
ολογικής μονοκρατορίας. Ο ίδιος 
ήταν εκφραστής μιας αυθεντικής 
realpolitik για την ελληνική εξωτε-
ρική πολιτική, θεμελιωμένης στα 
αδιάσειστα δεδομένα και τους συ-
σχετισμούς ισχύος. Κι ας τον μέμ-
φονταν οι οπαδοί του εκσυγχρο-
νιστικού (δήθεν) ρεαλισμού σαν 
υποστηρικτή ακραίων αντιλήψεων. 
Ιδιαίτερα στον τομέα των ελληνο-
τουρκικών σχέσεων, όπου η αυθε-
ντία του Σαρρή ήταν αναμφισβήτη-
τη, η ημιμάθεια και η εμπάθεια της 
ηγεμονικής ελίτ επιδίωξαν να τον 
ακυρώσουν. Όπως επιδιώκουν να 
περιθωριοποιήσουν όλους αυτούς 
που επιμένουν να παραμένουν 
στους προμαχώνες της εθνικής αξι-
οπρέπειας, ακόμη και όταν το έθνος 
μοιάζει πρόθυμο να την απεμπολή-
σει με αντίτιμο την επίπλαστη ευη-
μερία του. 

∆υστυχώς, η επιβληθείσα ελ-

ληνοτουρκική προσέγγιση, στην 
ουσία η άνευ όρων παράδοση της 
χώρας στον νεοθωμανικό επεκτα-
τισμό, αλλά και η καθολική αποδό-
μηση της εθνικής συνείδησης, βρή-
καν πολυάριθμους οργανικούς δι-
ανοούμενους να τις στηρίξουν. Οι 
οποίοι, επιπλέον, δημιούργησαν 
γενιές νεογενίτσαρων στα ελληνικά 
πανεπιστήμια. Και εξαργύρωσαν 
τη στάση τους με ακαδημαϊκή εξέ-
λιξη, υψηλόμισθες θέσεις, μιντιακή 

προβολή. Αντιθέτως, οι φωνές της 
αντίστασης, όπως αυτή του Σαρρή, 
έμοιαζαν να βοούν εν τη ερήμω... 

Σήμερα, βεβαίως, που το οικο-
δόμημα της μεταπολίτευσης καταρ-
ρέει, τρίζουν συθέμελα και οι ιδεο-
λογικές κατασκευές που το στήρι-
ζαν. Όσο και αν οι διακεκριμένοι 
φορείς των κυρίαρχων ιδεολογη-
μάτων, που ευθύνονται για την πο-
ρεία στον γκρεμό, ενδύθηκαν τη λε-
οντή του σωτήρα, το τέλος της πα-

ντοδυναμίας τους έχει ήδη σημάνει.   
Αναλογιζόμενοι, όμως, ό,τι ο 

Σαρρής εκπροσωπούσε, δεν μπο-
ρεί παρά να μας καταλαμβάνουν 
μελαγχολικές σκέψεις για το κενό 
που αφήνει αυτήν ακριβώς την 
εποχή. Και τούτο διότι, στο πρόσω-
πό του εκφραζόταν ένας ανθρωπο-
λογικός τύπος που πλέον εκλείπει, 
αυτός του οικουμενικού Έλληνα. Η 
σύνθεση, δηλαδή, της βαθιάς συ-
νείδησης της ελληνικότητας με την 
οικουμενική θέαση. Γέννημα της 
μήτρας των αυτοκρατορικών πα-
ραδόσεων της Κωνσταντινουπόλε-
ως, τις οποίες ενσυνείδητα εξέφρα-
ζε. Ίσως ως ένας από τους τελευταί-
ους Φαναριώτες –πολύγλωσσος, 
ευρυμαθής, αεικίνητος και αρχο-
ντικός– χωρίς, όμως, τα μικροπρε-
πή ελαττώματά τους. Η αδιάψευ-
στη απόδειξη ότι η εμπεδωμένη 
και καλλιεργημένη εθνική ταυτότη-
τα δεν συνεπάγεται τον επαρχιώτι-
κο απομονωτισμό.

Εντέλει, το συγκεκριμένο πρό-
τυπο, η σύνθεση Εθνικού και Οι-
κουμενικού, συνιστά ίσως τη σπου-
δαιότερη κληρονομιά του Σαρρή 
και ανάγεται σε διακύβευμα πολι-
τισμικής επιβίωσης για όσους Έλ-
ληνες πιστεύουν ακόμη πως αξίζει 
να αγωνιστούν για να παραμείνουν 
Έλληνες.

Η απώλεια του Νεοκλή Σαρρή είναι μεγάλη, τόσο για την ακαδημαϊκή κοινότητα όσο και για τον πολιτικό λόγο

In Memoriam
Του Σωτήρη ∆ημόπουλου 

∆υστυχώς, όπως θα γνωρίζουν 
πολλοί αναγνώστες της Ρήξης, ο 
Ν. Σαρρής, ο πρύτανης των Ελ-
λήνων τουρκολόγων, ο φίλος, ο 
σύμμαχος, ο συναγωνιστής, δεν 
είναι πια κοντά μας, νικημένος 
από την επάρατη νόσο.

∆ 
εν είμαι ειδικός, αλλά ως 
αναγνώστης του πολυ-
σχιδούς του έργου, και 
με το θάρρος της προσω-

πικής γνωριμίας -ήπιαμε μαζί δυο 
φορές κάνα κρασί- μετά από δια-
λέξεις ή εκδηλώσεις, στην οργάνω-
ση των οποίων συμμετείχα κι εγώ 
προσωπικά, μαζί με πολλούς άλ-
λους, έχω να καταθέσω τα εξής 

Το έργο του και η επίδρασή του

Στέκομαι σε τρία βιβλία του, στο 
Οσμανική Πραγματικότητα, στο 
Χειρόγραφο του Σουλεϊμάν Πενάχ 

Εφέντη, και στο Η Οικογένεια στην 
Τουρκία.

Στα δύο πρώτα αναλύεται εις 
βάθος η οθωμανική διοίκηση, ο 
ρατσιστικός της χαρακτήρας, η λει-
τουργία του δοσιματικού κράτους 
και η πολιτική, οικονομική και ιδε-
ολογική ανάλυση των μηχανισμών 
απόσπασης του πλεονάσματος από 
τους υπόδουλους ραγιάδες. Στο τρί-
το βιβλίο, που αφορά τη σημερι-
νή Τουρκία, αναλύεται το πώς γί-
νεται η επιβίωση των οθωμανικών 
δομών και του Ισλάμ στη σύγχρο-
νη τουρκική οικογένεια. Χάρη σε 
αυτόν δημιουργήθηκε μια νέα γε-
νιά διανοουμένων της πατριωτικής 
αριστεράς, για τους οποίους το ζή-
τημα του κεμαλισμού και της τουρ-
κικής επιθετικότητας στο Αιγαίο 
και στη Θράκη, καθώς και η κατο-
χή της Κύπρου, μπήκαν σε νέες βά-
σεις, όπως επίσης και στην πολιτι-
κή ατζέντα. Γνωστότεροι εξ αυτών ο 
Γ. Καραμπελιάς, ο Μ. Χαραλαμπί-

δης κ.ά.
Η επιμονή του Σαρρή πάνω 

στην υπέρβαση του κεμαλισμού 
από τον ρόλο του Ισλάμ και στη λε-
γόμενη τουρκοϊσλαμική σύνθεση 
προετοίμαζε το αναλυτικό εργαλείο 
του νεοθωμανισμού με το οποίο 
δουλεύει η νεώτερη γενιά διανοου-
μένων και πολιτικών αγωνιστών.

Έχω υπόψη μου και μια μελέτη 
για τον ρόλο της κρατικής τηλεόρα-
σης από κοινωνιολογική σκοπιά το 
1976, που δείχνει τις τεράστιες επι-
στημονικές δυνατότητες που είχε 
πέραν της τουρκολογίας.

Η προσωπικότητα

Ο Νεοκλής, παρ’ όλη τη σπου-
δαία επιστημονική του καριέ-
ρα, ήταν βαθύτατα πολιτικό ον. 
Ως Τούρκος υπήκοος της ελληνι-
κής μειονότητας της Πόλης πριν 
τον ξεριζωμό του ’55, παρ’ ολίγον 
να εκλεγεί πρόεδρος της νεολαίας 
του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, 
κάτι που δεν έγινε κατόπιν παρέμ-

βασης του υπέργηρου Ισμέτ Ινο-
νού, πρόεδρου του ΡΚ και διαδό-
χου του Ατατούρκ. Μετά το διωγμό, 
στην Ελλάδα εντάχθηκε στην αρι-
στερή πτέρυγα του Κέντρου. Υπήρ-
ξε υποδειγματικός εκπρόσωπος 
του κεντροαριστερού ριζοσπαστι-
κού δημοκρατισμού, αρνούμενος 
πεισματικά να ενταχθεί στο κίνη-
μα του «Παπατζή», εν αντιθέσει με 
πολλούς εκπροσώπους του ιδίου 
χώρου. Ο συνεπής αστικός και δη-
μοκρατικός πατριωτισμός τού επέ-
τρεπε να είναι άνετος σε όλα τα κα-
νάλια, από τον 902 του ΚΚΕ μέχρι 
το Τηλεάστυ του Καρατζαφύρερ, 
εκπλήσσοντας με την ευγένεια, την 
πολυμάθεια, τη μαχητικότητα και το 
χιούμορ του. Αυτού του τελευταίου 
θα παραθέσω τρία δείγματα.

«∆εν χρειάζεται να απολογείστε 
για τον λιγοστό κόσμο της εκδήλω-
σης, έχω μιλήσει και σε συγκέντρω-
ση τριών ατόμων, εκ των οποίων ο 
ένας ήταν μεθυσμένος».

Πολιτιστικό κέντρο ∆ήμου Νε-
άπολης, 1992

«Στο κίνημα των Τζελαλήδων, 
που συντάραξε την οσμανική αυ-
τοκρατορία, ο θεωρητικός ηγέτης 
ήταν ο σεΐχης Μπεντρεντίν. Ο Μπε-
ντρεντίν ήταν μια περίεργη προσω-
πικότητα. Κάτι σαν τον Ανδρέα Πα-
πανδρέου. Και ήθελε και δεν ήθελε 
σοσιαλισμό».

Από διάλεξη σε σεμινάριο της 
Ένωσης για τα ∆ικαιώματα των 
Λαών, στη Θεσσαλονίκη το 1987.

«Γιατί ο πρωθυπουργός Οζάλ 
θα έρθει στην Αθήνα στις 15 του 
μήνα; Γιατί στις 15 κι όχι στις 16 ή 
στις 17; Γιατί έτσι τον συμβούλεψε 
η καφετζού του. Μη γελάτε, ο Οζάλ 
έχει επίσημη καφετζού, που είναι 
εν ενεργεία αντισυνταγματάρχης 
του τούρκικου στρατού».

Ομιλία στο Θέατρο Κήπου στη 
Θεσσαλονίκη, στις διήμερες εκ-
δηλώσεις ενάντια στην επίσκεψη 
Οζάλ και στο Νταβός 2, το 1988. 

∆υστυχώς, όπως θα γνωρίζουν πολλοί αναγνώστες της Ρήξης, ο Ν. Σαρρής δεν είναι πια κοντά μας...

Εις μνήμην Νεοκλή Σαρρή

Του Μιχάλη Χατζηπέτρου

Οι φλογερές διαλέξεις του στα αμφιθέατρα, στις αίθουσες εκδηλώσε-
ων και στην τηλεόραση μαγνήτιζαν τον ακροατή.
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Στις 18 του Νοέμβρη απεβίωσε, μετά 
από μια μεγάλη μάχη με τον καρκίνο, 
ο καθηγητής, γνωστός ανά το πανελ-
λήνιο, τουρκολόγος, Νεοκλής Σαρρής. 
Στην οικογένειά του στέλλουμε τα συλ-
λυπητήριά μας, γνωρίζοντας ότι εδώ 
στην Κύπρο πολλοί τον αγαπούσαν και 
εκτιμούσαν.

Ο 
Νεοκλής Σαρρής ήταν όντως 
απ’ τους σπάνιους ανθρώ-
πους. Ήταν φίλος, σύντροφος 
και δάσκαλος. Εδώ και τριά-

ντα χρόνια υπήρξε όχι απλώς ένας φίλος 
της Κύπρου, αλλά ένας συνειδητός επα-
ναστάτης, που θεωρούσε ότι στην Κύπρο 
παίζεται σήμερα η τύχη της επιβίωσης 
του ελληνισμού. Ποτέ δεν μας είπε όχι, 
όταν τον καλούσαμε να βοηθήσει με δια-
λέξεις, ομιλίες, άρθρα και παρουσιάσεις, 
ποτέ δεν ζήτησε τίποτα ως αντάλλαγμα, 
μάλιστα, ο ίδιος πλήρωνε τα αεροπορικά 
του εισιτήρια, για να έρθει στο νησί. Έκα-
νε την πρώτη του διάλεξη στην Κύπρο, στο 
ΑΙΓΑΙΟΝ, μπροστά σ’ ένα απίστευτο, για 
την εποχή εκείνη, κοινό, τον πήραμε σε 
χωριά απομακρυσμένα, στα Κοκκινοχώ-
ρια, στην Κοκκινοτριμιθιά και στα γύρω 
χωριά και σαν τέλειωνε τις εισηγήσεις 
του, σε αντίθεση με μας που κουρασμέ-
νοι θέλαμε να πάμε κάπου να κάτσουμε 
να φάμε κάτι και να ξεκουραστούμε, αυ-
τός επέμενε να πάμε και σε άλλα χωριά. 
Τέτοιος ήταν ο κύριος Νεοκλής.

Ο Νεοκλής Σαρρής δεν έκανε εκπτώ-
σεις στις ομιλίες του, ήταν σκληρός με όλες 
τις εξουσίες και με τον λαό. Ποτέ δεν χάιδευε 
τ’ αυτιά κανενός. Πολλές φόρες ούρλιαζε, για 
να περάσει το μήνυμά του. ∆εν είχε αυταπά-
τες για τους Τούρκους. Ποτέ δεν θα ξεχάσω 
την ομιλία του στο Πολυτεχνείο για το Ντα-
βός. Μπροστά σ’ ένα κατάμεστο αμφιθέατρο, 
βγήκε πάνω στην έδρα ουρλιάζοντας, για να 
κατανοήσει ο κόσμος τη σημασία της μεγά-
λης ολίσθησης του Ανδρέα Παπανδρέου. 
Το τι είπε εκείνη τη βραδιά δεν περιγράφε-
ται. Κατανοώντας ο ίδιος πόσο προκλητικός 
ήταν, ανέφερε, δείχνοντας, κιόλας, τα γεννη-
τικά του όργανα, πως δεν τον ένοιαζε εάν τον 
έδιωχναν από το πανεπιστήμιο. Οφείλω να 
πω, πως τότε την εκδήλωση εκείνη την ορ-
γάνωσα εγώ (έτυχε τότε να βρίσκομαι στην 
Αθήνα) μαζί με τον ∆ημόπουλο της Ρήξης 
και για λόγους ιστορικούς αναφέρω πως 
μόνο ο Νεοκλής Σαρρής, ο Νίκος Ψυρού-
κης και η Ρήξη δέχτηκαν να συμμετέχουν. 
Οι υπόλοιποι «σύντροφοι» και συναγωνι-
στές έκαναν την πάπια, βρίσκοντας προφά-
σεις και δικαιολογίες, που προφανώς κατέ-
ληγαν στην αδυναμία τους να κριτικάρουν 
το τότε κερδοφόρο αριστερίζον ΠΑΣΟΚ. Ο 
Σαρρής και ο Ψυρούκης, ο πρώτος αγανα-
κτισμένος με την προδοσία και ο δεύτερος 
ήρεμα και ψυχρά, αποκάλυψαν τον αντεθνι-

κό ρόλο που έπαιξε το ΠΑΣΟΚ και, ως μά-
γοι, προέβλεψαν και οι δυο πως αυτή ήταν 
η απαρχή μιας αντεθνικής πορείας, που θα 
ακολουθούσε το, υποτιθέμενο, εθνικό κόμ-
μα του ελληνισμού.

Μπορώ για τον Νεοκλή Σαρρή να γρά-
φω για ώρες. Έζησα από κοντά πολλές δρα-
ματικές στιγμές της ζωής του. Άνοιξε την 
καρδιά του πολλές φόρες στην Κύπρο. Ως 
Έλλην της άλλης Ελλάδας σεβόταν την Κύ-
προ. Κατανοούσε την απελπισία του κό-
σμου, κατανοούσε την αντίθεση Ελλήνων 
– καλαμαράδων. Ως Κωνσταντινουπολί-
της γνώριζε όλα τα κακά των καλαμαράδων 
Αθηναίων. Γνώριζε πως αυτό το φαινόμε-
νο, που, τελικά, μας οδήγησε στη σημερινή 
τρισάθλια κατάσταση, ΜΟΝΟ μ’ ένα μέτω-
πο των ειδικών ομάδων των Ελλήνων (Μι-
κρασιάτες, Πόντιοι, Κύπριοι, Βορειοηπειρώ-
τες, Μακεδόνες, μετανάστες, νησιώτες, από-

δημοι κτλ) θα μπορούσαν να δώσουν άλ-
λες εθνικοαπελευθερωτικές προοπτικές στα 
πολλαπλά προβλήματά μας.

Καταθέτω άλλη μια μαρτυρία για τον 
Νεοκλή Σαρρή. Σε μια διάλεξή του στην ελ-
ληνική αεροπορία, κάποιος δόκιμος τον ρώ-
τησε γιατί πρέπει η Ελλάδα να ρισκάρει τα 
αεροπλάνα της για την Κύπρο. Ο καθηγητής 
του απήντησε ήρεμα και με επιχειρήματα. 
Το βράδυ είχαμε ραντεβού σε μια ταβέρνα 
και όπως πάντα ήρθε στην ώρα του, ωραί-
ος με την καπαρντίνα του. ∆ΕΝ μιλούσε, 
ούτε έτρωγε. Τον ρώτησα εάν έχει κάποιο 
πρόβλημα, εάν δεν είναι καλά και διάφο-
ρα τέτοια παρεμφερή. Μετά από ένα ποτή-
ρι κρασί άνοιξε το στόμα του. «∆εν με πειρά-
ζει», μου λέει, «που οι Τούρκοι με απειλούν, 
ούτε με πειράζει που διάφοροι πολιτικοί και 
ακαδημαϊκοί προσπαθούν να χάσω τη θέση 
μου στο πανεπιστήμιο, με πειράζει, όμως, 
πολύ, όταν στον στρατό μας υπάρχουν δό-
κιμοι που θέτουν τέτοια ερωτήματα, με πει-
ράζει που υπάρχουν άτομα, ακόμη και μέσα 
στον στρατό, που δεν καταλαβαίνουν πως 
χωρίς την Κύπρο η Ελλάδα ∆ΕΝ μπορεί να 
ζήσει και ο θάνατός της θα είναι αναπόφευ-
κτος».

Αιωνία σου η μνήμη, αγαπητέ μου φίλε. 
Εγώ δεν είμαι η Κύπρος, για να σου πω ότι 
η Κύπρος θα σε θυμάται, μπορώ, όμως, ως 
Έλλην από την Κύπρο, να σου πω πως εδώ, 
οι φίλοι σου και όσοι σε γνώρισαν και σε 
άκουσαν, πενθούν για την απώλειά σου.

Νεοκλής Σαρρής
∆εν έκανε εκπτώσεις, ήταν σκληρός με όλες τις εξουσίες και με τον λαό 

Του Βάσου Φτωχόπουλου

Το ∆εκέμβριο του 1985 ο Νεοκλής Σαρρής έδω-
σε διάλεξη στο κατάμεστο Αιγαίον με θέμα τις 
ελληνοτουρκικές σχέσεις. Από την ιστορική 
εκείνη διάλεξη δημοσιεύω ένα απόσπασμα 
της ομιλίας του, το οποίον μπήκε και στο εξώ-
φυλλο του περιοδικού ΑΥΤΟ∆ΙΑΘΕΣΗ, τεύχος 
9, 20.1.1986. Το απόσπασμα αποκτά ιδιαίτε-
ρη σημασία, μιας και, τότε, ελάχιστοι μιλού-
σαν ανοικτά εναντίον της διχωνικής δικοι-
νοτικής ομοσπονδίας και ακόμη πιο λίγοι, οι 
οποίοι ούρλιαζαν για τους κινδύνους μιας 
λύσης στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών. Ο 
Σαρρής ήταν πρωτοπόρος και σ’ αυτό. Όπως 
οι περήφανοι Ζουλού και οι άλλοι περήφανοι 
λαοί αυτού του πλανήτη, έτσι και ο Σαρρής 
σ’ όλη του τη ζωή παρέμεινε ένας περήφα-
νος Έλληνας, διεκδικώντας όλα τα δικαιώ-
ματά μας και πιστός στην ελευθερία των κα-
τατρεγμένων και των αδυνάτων λαών αυτού 
του κόσμου. 

Η Κύπρος του οφείλει πολλά:  
Το 1483 οι Πορτογάλοι ξεκινάνε απ’ την Πορ-

τογαλία και ανακαλύπτουν την Αγκόλα στην 
Αφρική. Το 1575 οι Πορτογάλοι αυτή την ανα-
κάλυψή τους την κάνουν πράξη, την κάνουν 
επίσημη αποικία. Και μεταφέρουν απ’ την 
Πορτογαλία εποίκους, οι οποίοι είναι η προ-
έκταση της εξουσίας εκείνου που κατάκτησε. 
Η σχέση μεταξύ ιθαγενών και εποίκων είναι 
σχέση κατακτητή και κατακτημένου. Το 1571 
η Οσμανική Αυτοκρατορία «ανακαλύπτει» 
κι αυτή με τον τρόπο της την Κύπρο. Την κα-
τακτά κι αυτήν με τον ίδιο τρόπο. Και στέλνει 
και αυτή εποίκους. Η μέθοδος είναι η ίδια. 

Το 1975 η Αγκόλα ανακτά την ανεξαρτησία της. 
Και κανείς τότε δεν σκέφτηκε –όχι μέσα από 
τους Πορτογάλους αποικιοκράτες αλλά σ’ 
ολόκληρο τον κόσμο να σοφιστεί ένα σύ-
στημα με το οποίο η Αγκόλα θα χωριζόταν 
σε  δύο. Στο ένα οι έποικοι –οι απόγονοι των 
εποίκων–  θα έφτιαχναν το κράτος τους και 
στο άλλο οι ιθαγενείς, οι γηγενείς. 

Γιατί κάτι τέτοιο θαταν ακατανόητο στις αρχές της 
αυτοδιάθεσης των λαών, του ∆ημόσιου ∆ιε-
θνούς ∆ικαίου, αυτών των απαράγραπτων δι-
καίων που έχουν κατοχυρωθεί στα δικαιώμα-
τα του ανθρώπου σήμερα. 

Και όταν η Ροδεσία, μερικά χρόνια αργότερα 
ανέκτησε την ανεξαρτησία της και αυτή (η Ζι-
μπάμπουε σήμερα) ούτε σκέψη έγινε για πα-
ρόμοια λύση γιατί θα ήταν εξωπραγματική, 
θα ήταν ανήθικη. 

Και σήμερα ο υπερήφανος λαός των Ζουλού, 
μάχεται τους ρατσιστές της Πραιτώριας στη 
Νοτιοαφρικανική Ένωση, και δεν δέχονται οι 
υπερήφανοι Ζουλού να διαμοιράσουν την κυ-
ριαρχία τους με τους λευκούς εποίκους.

∆ιάλεξη Νεοκλή Σαρρή, Αιγαίον Λευκωσίας, ∆ε-
κέμβριος 1985.

Περήφανος 

Έλληνας...

Ο Νεοκλής Σαρρής υπήρξε όχι απλώς ένας φίλος της Κύπρου, αλλά ένας συνειδη-
τός επαναστάτης, που θεωρούσε ότι στην Κύπρο παίζεται σήμερα η τύχη της επιβί-
ωσης του ελληνισμού

“ 

Ως Έλλην της άλλης 

Ελλάδας σεβόταν την 

Κύπρο. Κατανοούσε 

την απελπισία του κό-

σμου, κατανοούσε την 

αντίθεση Ελλήνων – 

καλαμαράδων.
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     ΚΟΙΝΩΝΙΑ     ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τετάρτη και Πέμπτη (7 & 
8/12/2011) διεξήχθηκαν, με 5,5 
μήνες καθυστέρηση, οι αρχαι-
ρεσίες στον Εμπορικό Σύλλο-
γο Αθηνών. Για τους λόγους της 
καθυστέρησης δεν έχει παρά να 
ανατρέξει κανείς στις προσφυ-
γές  στο Πρωτοδικείο Αθηνών 
και στα επίσημα πρακτικά του 
συλλόγου από την τελευταία του 
συνέλευση τον Απρίλιο. 

Μ ία συνέλευση η 
οποία ανέδειξε περί-
τρανα, τόσο τον κυνι-
σμό της μειοψηφίας 

(Παναθηναϊκή κίνηση εμπόρων) 
του απερχόμενου ∆.Σ., όσο και την 
ανεπάρκεια της πλειοψηφίας του 
(Νέα Προοπτική). Οι μεν, αφού 
οδήγησαν σε διάλυση την εκλο-
γοαπολογιστική συνέλευση, κατά-
φεραν με τις προσφυγές τους στο 
Πρωτοδικείο να πετύχουν την ανα-
βολή των εκλογών και το διορισμό 
διοίκησης, οι άλλοι δε, δεν μπόρε-
σαν να διαχειριστούν με υπευθυ-
νότητα –ως όφειλαν- την κατάστα-
ση αυτή.  

Έτσι, με ευθύνη και των δύο 
παρατάξεων, ο Εμπορικός Σύλλο-

γος όλη αυτή την κρίσιμη περίοδο 
έμεινε επί της ουσίας χωρίς διοίκη-
ση, αφού η όποια διορισμένη διοί-
κηση δεν είχε δικαιοδοσία να πά-
ρει καμία απόφαση, παρά μόνο να 
οδηγήσει το σύλλογο σε εκλογές.

Η μεταπολιτευτική παθογένεια 
του κομματικοπαραταξιακού συν-
δικαλισμού και των προσωπικών 
φιλοδοξιών, βλέπε κομματοκρα-
τία-παραγοντισμός, δεν ήταν δυνα-
τόν να μην πλήξουν και έναν από 
τους αρχαιότερους επαγγελματι-
κούς συλλόγους της χώρας, όπως ο 
Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών. [   ]

Οι υπεύθυνοι, εκπρόσωποι της 
κομματοκρατίας, για την τραγική 
κατάσταση που βρίσκεται η χώρα, 
εξακολουθούν να κουνούν απειλη-
τικά σε όλους μας το δάχτυλο, προ-
σπαθούν να μας πείσουν ότι μόνο 
με τη συνέχιση του άθλιου μοντέ-
λου τους μπορούμε να βγούμε από 
την κόλαση που έχουν ρίξει το μέλ-
λον της χώρας. [  ]

Τελευταίο κρούσμα, λοιπόν, και 
ο σύλλογός μας, αφού το αποτέλε-
σμα των ενεργειών των συμμετεχό-
ντων στο ∆ιοικητικό του Συμβού-
λιο βοήθησε στο φίμωμα του εμπο-
ρικού κόσμου και στην ανυπαρξία 
οποιασδήποτε αντίδρασης από τον 
Μάιο μέχρι και σήμερα, δεδομένου 
ότι δεν υπήρχε εκλεγμένη, αλλά δι-

ορισμένη διοίκηση.
Ποια είναι όμως τα κούφια λό-

για και τα ψεύτικα διλήμματα; Σή-
μερα, αυτές οι δύο παρατάξεις, που 
τόσον καιρό υποτίθεται ότι ήταν σε 
λυσσαλέα αντιπαράθεση, συμπράτ-
τουν(!) σαν να μη συνέβη τίποτα και 
κατέρχονται από κοινού στις εκλο-
γές και μάλιστα με μεγαλύτερους 

πολιτικούς στόχους για να σώσουν 
και την Αθήνα, αφού ολοκλήρωσαν 
το έργο τους σε «συνδικαλιστικό» 
επίπεδο, με τίτλο, «Σύμπραξη για 
την Αθήνα»-φευ!

Για την ιστορία, στις  
22/11/2011 ανακοινώθηκε η 
ημερομηνία των εκλογών και στις 
28/11 έκλειναν οι υποψηφιότητες 

(τυχαίο;).
Το βαθύ τραύμα που έχουν 

προκαλέσει στον εμπορικό κόσμο, 
καθώς και τα χιλιάδες λουκέτα που 
καθημερινά τον αφανίζουν, τους εί-
ναι παγερά αδιάφορα.

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί συνά-
δελφοι,

Μετά από όλα αυτά πήρα την 
απόφαση να συμμετάσχω για πρώ-
τη φορά σε εκλογές του συλλό-
γου μας, ως ανεξάρτητη και κυρί-
ως ακομμάτιστη υποψηφιότητα, με 
έναν και μόνο σκοπό: Να αναδει-
χθεί και αποδοκιμαστεί η έλλειψη 
δημοκρατικής συμπεριφοράς του 
κομματικού παραταξιακού κυνι-
σμού και η αχρηστία του συνδικα-
λιστικού παραγοντισμού.

Επιθυμία μου είναι η υποψηφι-
ότητά μου να αποτελέσει το έναυ-
σμα, ώστε στις επόμενες εκλογές 
να εκφραστεί η πολιτική χειραφέ-
τηση πολιτών-μελών του Εμπορι-
κού Συλλόγου, ως ανθρώπινες πο-
λιτικές  οντότητες με αξιοπρέπεια, 
και να βάλουμε ταφόπλακα στις συ-
μπεριφορές που υπαγορεύονται 
από κομματικά επιτελεία και προ-
σωπικές ματαιοδοξίες, ανεπαρκείς 
και επικίνδυνες για την κρισιμότη-
τα των καιρών.

«Κούφιες» αντιπαραθέσεις συν ψεύτικα διλήμματα...

Καταστροφή!
Του Γιώργου Τσουρουφλή 

Όσοι μετέχουμε στα κινήματα 
της γειτονιάς για τα χαράτσια, 
στο ∆εν Πληρώνω, σε κινήσεις 
ενάντια στην κρατική καταστο-
λή, βλέπουμε τον τελευταίο και-
ρό την αλλεργία που προκαλούν 
στην αριστερά οι λέξεις «νέα κα-
τοχή», «χούντα», ενώ αντιθέτως 
δεν αντιδρά στις  συμπληρωμα-
τικές πολιτικές έννοιες, όπως 
«γερμανοτσολιάδες», «δωσίλο-
γοι» και «ταγματασφαλίτες».

Η  αλλεργία επεκτείνεται σε 
όλο σχεδόν το φάσμα της 
αριστεράς, στο ΚΚΕ, τις 
πλείστες συνιστώσες του 

ΣΥΡΙΖΑ καθώς και σχεδόν σε άπα-
ντα τον αριστερισμό. 

Ενάντια στη χρησιμοποίηση 
των παραπάνω εννοιών ακούγο-
νται γραφικότητες του στυλ, «μα δεν 

έχουμε δικτατορία», «δεν θέλω να 
δώσω συγχωροχάρτι στον Μπό-
μπολα και στον Αγγελόπουλο» 
και άλλα τέτοια γραφικά. Άλλοι, δε, 
προχωρούν ακόμα παραπέρα, λέ-
γοντας ότι το πρόβλημα είναι ο κα-
πιταλισμός, η Ε.Ε., κοκ.

Πέρα βέβαια από τα επιχειρή-
ματα περί κύριας και δευτερεύου-
σας αντίθεσης, της συγκεκριμένης 
κατάστασης κ.λπ. που θα μπορούσε 
να αντιπαραθέσει κανείς στη γλώσ-
σα που μιλάει η αριστερά, σημασία 
έχει να δούμε τι κρύβεται πίσω από 
αυτή την άρνηση. Και εκείνο που 
κρύβεται, αν κάτσει κανείς να συζη-
τήσει μαζί τους, είναι τα παρακάτω:

Αυτή η αριστερά δεν έχει ανά-
λυση της κρίσης, ούτε σε διεθνές, 
ούτε σε περιφερειακό, ούτε και σε 
εθνικό επίπεδο. Επειδή σε πολ-
λά κομμάτια της κυριαρχεί ακόμα 
ο προηγούμενος εθνομηδενισμός, 
προτιμά να εθελοτυφλεί.

Κι εφόσον συντρέχουν τα δύο 

παραπάνω, αδυνατεί να δώσει πο-
λιτική στρατηγική εξόδου από την 
κρίση, αναλαμβάνοντας και τις ευ-
θύνες της.

Στην Ελλάδα της Τρόικας, όπου 
παιδιά λιποθυμάνε από ασιτία στο 
σχολειό, όπου τα μεσοστρώματα 
εξαφανίζονται με γεωμετρική πρό-
οδο, οι μισθωτοί γίνονται σκλάβοι, 
οι άνεργοι γιγαντώνονται αριθμη-
τικά μέρα με τη μέρα, όπου οι δα-
νειστές, με προεξάρχον το 4ο Ράιχ 
της Μέρκελ ετοιμάζονται να γλεί-
ψουν και τα κόκαλα της πολύπαθης 
χώρας... η παραπάνω αριστερά περί 
άλλων τυρβάζει στις ονειρώξεις της.

Όταν οι συνθήκες, τηρουμέ-

νων των αναλογιών, μοιάζουν με 
την τριπλή κατοχή του 41-44, όταν 
ένας χειμώνας ανάλογος -τηρουμέ-
νων των αναλογιών- του41-42 εί-
ναι μπροστά μας, ηγετίσκοι, κινγκ-
κονγκ δεινόσαυροι και ψινάκηδες  
της αριστεράς έχουν πρόβλημα με 
τις λέξεις χούντα και κατοχή.

Και τι να τους πει κανείς; Να 
τους θυμίσει το μανιφέστο του ∆. 
Γληνού για το ΕΑΜ; Τη μελέτη 
του αείμνηστου ∆. Μπάτση, Η Βα-
ριά Βιομηχανία στην Ελλάδα, όπου 
αναλύει πως, η μεσοπολεμική αστι-
κή τάξη που δεν συνεργάστηκε με 
τους ναζί, εξοντώθηκε και τη θέση 
της πήραν οι δωσίλογοι και οι μαυ-

ραγορίτες;
Όταν η πραγματικότητα δεν 

συμφωνεί με τις ιδεοληψίες μας, 
τόσο το χειρότερο γι’ αυτήν. Αυτό 
εκφράζει με τη στάση της η παρα-
πάνω αριστερά.

Οφείλω όμως να αναγνωρίσω 
πως μεγάλο μέρος της λαϊκής της 
βάσης ακούει ευχάριστα και με εν-
διαφέρον αναλύσεις για νέα χούντα, 
νέα κατοχή.

Και επίσης αξιοσημείωτο είναι 
ότι τις ίδιες αναλύσεις ακούει με εν-
διαφέρον και μεγάλο μέρος της λαϊ-
κής και πατριωτικής δεξιάς.

Κι ενώ υπάρχουν οι αντικειμε-
νικές συνθήκες για ένα νέο ΕΑΜ, οι 
υποκειμενικές είναι ασ’ τα να πάνε.

Ας μη μας πιάνει όμως κατά-
θλιψη. Ας αντιτάξουμε, για άλλη μια 
φορά, στην απαισιοδοξία της πραγ-
ματικότητας, την αισιοδοξία της 
βούλησης.

Αλλεργία της αριστεράς απέναντι στις λέξεις που συνθέτουν τη ζοφερή μας πραγματικότητα

Χούντα και κατοχή!

Του Νεομαρξιστή

Ο Εμπορικός Σύλλογος όλη αυτή την κρίσιμη περίοδο έμεινε επί της 
ουσίας χωρίς διοίκηση

Αυτή η αριστερά δεν έχει ευρύτερες αναλύσεις για τα αίτια της κρίσης
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Όταν, στις 12/10, η διεύθυνση 
της Χαλυβουργικής έθεσε στους 
εργαζόμενους το δίλημμα από-
λυση συνολικά εκατόν ογδόντα 
ανθρώπων ή πενθήμερη-πεντά-
ωρη εργασία, οι εργαζόμενοι 
απάντησαν ξεκάθαρα όχι και στα 
δύο. 

Έ  τσι, από τις 31/10 ξεκινη-
σαν μια απεργία που, όπως 
δήλωσαν, δεν θα έχει τέλος 
αν δεν ανακληθεί η απόλυ-

ση των τριάντα τεσσάρων συναδέλ-
φων τους και αν δεν λάβει τέλος η 
τρομοκρατία που ασκείται αυτή τη 
στιγμή από την επιχείρηση ώστε να 
αποδεχτούν οι εργαζόμενοι μείωση 
ωραρίου και περικοπές μισθών έως 
και 40%. 

Μετά την ανακοίνωση της διεύ-
θυνσης, οι εργαζόμενοι αποφάσι-
σαν, στη γενική τους συνέλευση, να 
απορρίψουν και τις δύο προτάσεις, 
αλλά και να ξεκινήσουν όλοι μαζί 

απεργία, σε περίπτωση που τολμή-
σουν να απολύσουν έστω και έναν. 
Έτσι και έγινε.

Η επιχείρηση επικαλείται οικο-
νομικές δυσκολίες, οι οποίες όμως 
είναι, το λιγότερο, αναληθείς. Ανα-
λυτικότερα αξίζει να αναφέρουμε 
ότι η παραγωγή της Ελληνικής Χα-
λυβουργικής τα τελευταία δύο χρό-
νια έχει αυξηθεί κατά 70.000 τό-
νους, περίπου 35,7% δηλαδή, ενώ 
επίσης ο τζίρος της για το 2010 
ήταν 227 εκατ. ευρώ. Αυτή η στά-
ση όμως δεν περιορίζεται μόνο στη 
Χαλυβουργική, αλλά είναι γενικότε-
ρη. Η πλειονότητα των επιχειρήσε-
ων, αυτή την περίοδο, αντί να συμ-
μεριστεί τη δυσχερή οικονομική 
κατάσταση των Ελλήνων εργαζομέ-
νων, και με μόνο στόχο το μεγαλύ-
τερο κέρδος, παίρνει ακόμα σκλη-
ρότερα μέτρα και, με πρόφαση τον 
νέο αντεργατικό νόμο, επιχειρεί να 
ελαστικοποιήσει τα ωράρια εργασί-
ας και να απολύσει όσους περισσό-
τερους μπορεί.

Υπήρξαν και προσπάθειες συμ-

βιβασμού, όπως αναφέρουν οι ερ-
γαζόμενοι: «Η ανάκληση της από-
λυσης των τριάντα τεσσάρων ερ-
γαζομένων θα γίνει δεκτή, υπό 
προϋποθέσεις. Εκ περιτροπής απα-
σχόληση για τρεις μήνες ή 5ωρη 
απασχόληση για ίδιο διάστημα». 
Προφανώς το σωματείο τους δεν 
δέχθηκε καμία από τις δύο προτά-
σεις, καθώς απαιτεί επαναπρόσλη-
ψη όλων και πλήρη οκτάωρη, πεν-
θήμερη απασχόληση. «Οι συνθή-
κες εδώ είναι χάλια και η διοίκηση 
μας απειλεί για να μη βγουν προς 
τα έξω τα εργατικά ατυχήματα που 
συμβαίνουν. ∆εν αξίζει να δουλεύ-
ουμε για πενταροδεκάρες».

Σήμερα, λοιπόν (06/12), με-
τρούν ήδη τριάντα εφτά ημέρες 
απεργίας. Ο αγώνας βέβαια δεν πε-
ριορίζεται στα όρια της επιχείρησης, 
αλλά επεκτείνεται σε όλους τους ερ-
γαζόμενους που είναι ταυτισμένοι 
με τα αιτήματα των απεργών. Έχει 
αποκτήσει πλέον άλλη σημασία, δι-
ότι καθημερινά βγαίνουν ψηφίσμα-
τα από συνδικάτα, σωματεία, φοιτη-

τικούς συλλόγους και σχολεία, όπως 
επίσης συγκεντρώνονται χρηματικά 
ποσά και τρόφιμα για την ενίσχυση 
τόσο των εργαζόμενων όσο και των 
οικογενειών τους. 

Το κύμα αλληλεγγύης επεκτεί-
νεται σταδιακά από την Αττική σε 
όλη την Ελλάδα, καθώς και εκτός 
συνόρων. Το Συνδικάτο Εργαζομέ-
νων στη Βιομηχανία Μετάλλου στο 
Περού, η Γενική Συνομοσπονδία 
Εργαζομένων Αργεντινής, το Συν-
δικάτο Εργαζομένων Χιλής, η Συ-
νομοσπονδία Εργαζομένων στις Φι-
λιππίνες, το Συνδικάτο Εργαζομέ-
νων Ρωσίας, η Συσπείρωση Εργα-
ζομένων Ισπανίας είναι μερικοί από 
τους πολλούς που έχουν στείλει μη-
νύματα αλληλεγγύης. 

Ουσιαστικά, όμως, δεν διαφέ-
ρουν και πολύ μεταξύ τους. Από 
όλους δηλώνεται η αμέριστη συ-
μπαράσταση στον αγώνα, διότι δεν 
αφορά μόνο τους συγκεκριμένους, 
αλλά όλους τους  εργαζόμενους. 
Από όλους καταγγέλλεται η προ-
κλητική στάση και οι εκβιασμοί της 

επιχείρησης. Όλοι συμμερίζονται 
την κατάσταση των εργαζομένων 
και προσπαθούν, όσο μπορεί ο κα-
θένας, να βοηθήσουν.

Κάποιοι στέλνουν λεφτά, άλλοι 
τρόφιμα. Γάλα από τη Λάρισα, ζάχα-
ρη και λάδι, καθώς και δωρεάν μα-
θήματα σε παιδιά απεργών. Αυτό 
όμως που πραγματικά συγκινεί και 
αξίζει είναι ο έρανος των μαθητών 
του δημοτικού σχολείου Ασπρό-
πυργου. Τα παιδιά έδωσαν από το 
υστέρημά τους για να βοηθήσουν 
τους απεργούς και τα περισσότερα 
χρήματα ήταν σε κέρματα.
Ο αριθμός λογαριασμού για την οι-
κονομική στήριξη των απεργών εί-
ναι: 
200/623301-52 – Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 40 0110 2000 0000 
2006 2330 152

Το Σάββατο 3 ∆εκεμβρίου, μέλη 
και φίλοι της Κίνησης Πολιτών 
Άρδην από την  Αθήνα, τη Θεσ-
σαλονίκη, το Βόλο, τη Λάρισα και 
την Καρδίτσα πραγματοποίησαν 
μια άτυπη περιφερειακή συνά-
ντηση στο Βόλο. Στα πλαίσια της 
συνάντησης αυτής, θέσαμε τους 
προβληματισμούς μας σχετικά 
με τα κινήματα «∆εν Πληρώνω» 
και τις κινήσεις ενάντια στο χα-
ράτσι της ∆ΕΗ. 

Η 
συζήτηση κινήθηκε πέ-
ραν του προφανούς, ότι 
η ανυπακοή του ελλη-
νικού λαού σε μια πολι-

τική στραγγαλισμού, μέσα από δυ-
σβάσταχτα φορολογικά μέτρα και 
δραστικές περικοπές, είναι ζήτη-
μα επιβίωσης. Από εκεί και πέρα, 
όμως, τίθενται πολύ σοβαρά ζητή-
ματα τα οποία θα πρέπει να αντιμε-
τωπίσουμε.  

Πρώτον, ότι μαζί με την ανυπα-
κοή πρέπει να υπάρξει και αντι-
πρόταση μιας δίκαιης φορολογι-
κής πολιτικής. Και τούτο για πολ-
λούς λόγους. Ο κυριότερος, για να 
μην καταντήσει η ανυπακοή εργα-

λείο στα χέρια των πλούσιων στρω-
μάτων, που φοροδιαφεύγουν συ-
στηματικά. Η φοροδιαφυγή του 
μεγάλου κεφαλαίου είναι ο κύρι-
ος μοχλός αναπαραγωγής των με-
γάλων κοινωνικών ανισοτήτων στη 
χώρα μας και θα πρέπει να σταμα-
τήσει. Υπό αυτή την έννοια, τα κινή-
ματα θα πρέπει να πιέσουν για τη 
θεμελίωση μιας φορολογικής πολι-
τικής βάσει τεκμηρίων –του μόνου 
αποτελεσματικού τρόπου δίκαιης 
φορολόγησης των μεγάλων εισο-
δημάτων που μπορεί να υπάρξει 
στη χώρα μας.

Ύστερα, θα πρέπει να γίνει ένας 
σαφής διαχωρισμός πού τελειώνει 
το «∆εν πληρώνω» και πού αρχί-
ζει η υποχρέωση όλων των Ελλή-
νων πολιτών να συντηρούν με τη 
συνεισφορά τη δημόσια παιδεία, 
την υγεία, την εθνική άμυνα, αλλά 
και τα κρατικά διαθέσιμα μισθών 
και συντάξεων –ιδιαίτερα τώρα που 
η τρόικα και η ΕΕ εκβιάζουν τη 
χώρα μας με τις δόσεις της οικο-
νομικής βοήθειας. Κι εδώ, τα κινή-
ματα θα πρέπει να οξύνουν το πο-
λιτικό τους αισθητήριο: Η ανυπα-
κοή δεν μπορεί παρά να είναι συ-
γκεκριμένη, να εστιάζεται δηλαδή 
στα μέτρα που όντως θίγουν άμε-
σα τα κατώτερα στρώματα. Επίσης, 

θα πρέπει να είναι συλλογική και 
να μην οδηγεί στην εξατομίκευση 
του αγώνα, γιατί σ’ αυτό το πεδίο, 
όσοι έχουν περισσότερο ανάγκη, οι 
πιο φτωχοί, αδυνατούν να αντεπε-
ξέλθουν. Το παράδειγμα με το χα-
ράτσι της ∆ΕΗ είναι χαρακτηριστι-
κό. Οι κινήσεις μαζικοποιήθηκαν 
μόνον όταν απέκτησαν τη διάστα-
ση της συλλογικής διεκδίκησης 
έναντι των δήμων ή της ∆ΕΗ, ενώ, 
σε ατομικό επίπεδο, τον δρόμο της 
άρνησης πληρωμών ακολούθησαν 
μόνο οι 3 στους 10. 

Τέλος, ένα ζήτημα που περι-
λαμβάνει όλα τα προηγούμενα, 
αλλά είναι ευρύτερο, έχει να κάνει 
με τον γενικότερο ρόλο που πρέπει 
να παίξουν οι κινητοποιήσεις στη 
διαλυμένη ελληνική κοινωνία σή-
μερα. 

Εντός των κινημάτων, θα πρέ-
πει να γίνει μια διάκριση μεταξύ 
των δυνάμεων που παρεμβαίνουν 
από τη σκοπιά της αποσταθεροποί-
ησης και βαθαίνουν την κρίση, και 
εκείνων που πράττουν από τη σκο-
πιά της αναδιοργάνωσης της ελ-
ληνικής κοινωνίας. Πρόκειται για 
έναν προβληματισμό που, δυστυ-
χώς, δεν έχει λάβει την έκταση που 
του αναλογεί μέσα στους αντιμνη-
μονιακούς χώρους. Ότι, δηλαδή, θα 

πρέπει να διαχωρίσουμε το κομμά-
τι εκείνο της κρατικής μηχανής και 
της κυβερνώσας ελίτ που στρέφεται 
εναντίον του λαού, από το δημόσιο 
και την ελληνική πολιτεία εν γένει. 
Γιατί ενώ η υπονόμευση του πρώ-

του είναι πλέον ζήτημα επιβίωσης 
του ελληνικού λαού, η εν γένει απο-
σταθεροποίηση και απαξίωση των 
θεσμών δημιουργεί συνθήκες ζού-
γκλας, όπου επικρατεί το δίκαιο του 
ισχυρού και θίγονται ακόμα περισ-
σότερο τα αδύναμα και φτωχά λαϊ-
κά στρώματα.

Υπό αυτή την έννοια, ο αγώ-
νας ενάντια στο μνημόνιο θα πρέ-
πει να συνδυάζει την άρνηση, αλλά 
και την πρόταση. Να μην εξαντλεί-
ται, δηλαδή, στην εκτόνωση της 
κοινωνικής αγανάκτησης, ή μόνο 
στο μπλοκάρισμα της εγκληματι-
κής κυβερνητικής πολιτικής, αλλά 
να αναδεικνύεται ο ίδιος ως φο-
ρέας αναδιοργάνωσης της ελληνι-
κής κοινωνίας σε δικαιότερη βάση.  
Εδώ ακριβώς έγκειται και η αντίθε-
ση μεταξύ των υγιών αντιμνημονι-
ακών δυνάμεων και ενός εθνομη-
δενιστικού εξτρεμισμού, που προ-
σπαθεί να αντλήσει πολιτική υπε-
ραξία μέσα από την κοινωνική 
αγανάκτηση. 

Ναι μεν ανυπακοή, επομέ-
νως, αλλά και –κυρίως– πρόταση. 
Αυτό είναι το στοιχείο που μπορεί 
να πάει ένα βήμα παραπέρα τις κι-
νητοποιήσεις, και να μην τις βυθί-
σει στην απελπισία μιας μάχης οπι-
σθοφυλακών.

                                                                                                                                                ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η ανυπακοή δίχως πρόταση θα μας οδηγήσει στην απελπισία

Όχι στις μάχες οπισθοφυλακών
Της Σύνταξης 

Το κύμα αλληλεγγύης στους απεργούς επεκτείνεται σε όλη την Ελλάδα

Απεργία των εργατών της Χαλυβουργικής 

Του Κωνσταντίνου ∆ιαλεκτόπουλου

Πού τελειώνει το «∆εν πληρώ-
νω»;
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Το τουρκικό διυλιστήριο Turpas 
κατήγγειλε και τερμάτισε τη 
σύμβαση αγοράς πετρελαίου 
από τη Συρία, με πρόφαση τις  
αναταραχές που επικρατούν 
στην περιοχή. Μια ακόμα κίνη-
ση που καταδεικνύει τις ωμές 
διαθέσεις των γειτόνων για άμε-
ση παρέμβασή τους στα ζητήμα-
τα της Συρίας. 

Κ 
ι αν οι προαποφασισμέ-
νες πιέσεις του Ερντογάν 
και της παρέας του στη 
Συρία έχουν ποικίλες γε-

ωπολιτικές και οικονομικές συνέ-
πειες, οι αντίστοιχες πιέσεις στα Βαλ-
κάνια επιφέρουν (προς το παρόν;) 
πολλαπλά οφέλη.  

Η Τουρκία προσπαθεί το τελευ-
ταίο διάστημα να εξασφαλίσει όλο 
και μεγαλύτερο μερίδιο στις ενερ-
γειακές επενδύσεις που γίνονται στα 
Βαλκάνια. Η Βουλγαρία και η Τουρ-
κία υπέγραψαν πολιτική συμφωνία 
για την κατασκευή ενός αγωγού φυ-
σικού αερίου, που θα παρέχει τη δυ-
νατότητα μεταφοράς αερίου από την 
Τουρκία προς τη Βουλγαρία σε πε-
ρίοδο «έκτακτης ανάγκης».

Παράλληλα, η κρατική τουρκική 

εταιρεία ενέργειας Botas Petroleum 
Pipeline Corporation, και η βοσνι-
ακή BH-Gas, υπέγραψαν ένα μνη-
μόνιο που καθορίζει περαιτέρω τη 
συνεργασία τους για την ανάπτυ-
ξη αγωγών φυσικού αερίου και για 
ευρύτερα βοηθητικά έργα μεταφο-
ράς του.

Η τουρκική ενεργειακή πολι-
τική δεν επιδιώκει μοναχά να εξα-
σφαλίσει την παρουσία της με μεγά-
λα και ελεγχόμενα δίκτυα αγωγών 
στη χερσόνησο του Αίμου. Πηγαίνει 
βήματα παραπέρα, προσδοκώντας, 
σε σύντομο διάστημα, τα δίκτυά της 
να ανταγωνίζονται τα αντίστοιχα ρω-
σικά!

Προς αυτή την κατεύθυνση, έχει 
αγκαλιάσει τα πλούσια ενεργειακά 
κοιτάσματα του Αζερμπαϊτζάν. Ει-
δικότερα, ο σύμβουλος του προέ-
δρου της κρατικής εταιρείας πετρε-
λαίου του Αζερμπαϊτζάν, Μουράτ 
Χαϊντάροφ, ανακοίνωσε επίσημα 
πως ανακαλύφθηκαν δύο νέες πη-
γές κοιτασμάτων φυσικού αερίου τα 
δυο τελευταία χρόνια. Λίγες μέρες 
αργότερα, με  ανακοίνωση της  κρα-
τικής εταιρείας ενέργειας του Αζερ-
μπαϊτζάν, SOCAR, γνωστοποιήθη-
κε πως το Αζερμπαϊτζάν και η Τουρ-
κία έχουν αρχίσει εργασίες για την 
κατασκευή αγωγού φυσικού αερί-
ου στην Ανατολία, με κόστος περί-

που 5 με 6 δισ. δολάρια. Ο αγωγός 
«Σάουθερν Κόριντορ» υπόσχε-
ται να συμβάλει στη διαφοροποίηση 
των πωλήσεων ενέργειας πέρα από 
τη Ρωσία, καταλήγει η ανακοίνωση.

Στο ίδιο κλίμα η τουρκική 
Turpas και η Socar του Αζερμπαϊ-
τζάν ξεκινούν ένα έργο πετροχημι-
κών αξίας 5 δισ. δολαρίων, στην πε-
ριοχή Αλίαγα της Σμύρνης. Τα 5 δισ. 
δολάρια που επενδύονται θα μειώ-
σουν σημαντικά την εξάρτηση της 
Τουρκίας από τις εισαγωγές πολλών 
παράγωγων του πετρελαίου, όπως η 
νάφθα, τα καύσιμα των αεριωθού-
μενων και το υγραέριο με χαμηλή 
περιεκτικότητα θείου, ενώ αναμένε-
ται να εξοικονομηθούν 5,8 δισ. δο-
λάρια από το κόστος των εισαγωγών.

Βέβαια, η Τουρκία, για να εκ-
πονήσει αυτή τη στρατηγική, ενερ-
γοποιεί τα ποιοτικά πλεονεκτήμα-
τα της δημογραφικής της σύνθε-
σης. Στις 28 Νοεμβρίου, στο τουρκι-
κό κοινοβούλιο πραγματοποιήθηκε 
η πρώτη πολυεθνική διάσκεψη με 
θέμα «Η Τουρκία και τα Βαλκάνια», 
με αντιπροσώπους από 156 οργα-
νώσεις, διπλωμάτες και πολιτικούς 
με βαλκανική καταγωγή. 

Ως βασικός ομιλητής ο Ριφάτ 
Σαΐτ, βουλευτής του κόμματος ΑKP, 
ανακοίνωσε ένα σχέδιο για τη δημι-
ουργία μιας Βαλκανικής Κοινοβου-

λευτικής Συνέλευσης στο τουρκικό 
κοινοβούλιο, του οποίου η γενική 
γραμματεία θα βρίσκεται στη Σμύρ-
νη. Ο Σαΐτ είπε επίσης ότι, σε συ-
νεργασία με το υπουργείο Εξωτερι-
κών, τους δήμους, τα πανεπιστήμια 
και τις οργανώσεις, θα δημιουργη-
θεί μια ηλεκτρονική βάση δεδομέ-
νων για να ενθαρρύνουν τις βαλκα-
νικές ενώσεις να συνεργαστούν και 
να ανταλλάσσουν πληροφορίες.  

Από την άλλη πλευρά, ο Αντνάν 
Βαρνταρλί, πρόεδρος της Βαλ-
κανικής Κοινωνικής, Οικονομι-
κής και Ακαδημαϊκής Οργάνωσης 
(BALKANSIAD) σημείωσε πως τα 
βαλκανικά κράτη βρίσκονται σε μια 
φάση ανοικοδόμησης και οι βαλκα-
νικές χώρες χρειάζονται τις συμβου-
λές της Τουρκίας για την ανάπτυξη 
των δυνατοτήτων τους σε νομοθετι-
κά, δικαστικά και εμπορικά θέματα.

Ενδεικτική της κατεύθυνσης της 
συνδιάσκεψης υπήρξε η δήλωση 
του  επίτιμου πρόξενου της Βοσνί-
ας-Ερζεγοβίνης, Κεμάλ Μπαϊσάκ: 
«Ο βαλκανικός κόσμος παρέχει 
στον τουρκικό κόσμο την ευκαιρία 
για ενοποίηση κάτω από μία στέγη». 

Πάντως, τη στέγη αυτή, καταρ-
χήν φαίνεται να την προτιμούν οι 
Έλληνες και οι Βαλκάνιοι γιατροί, 
οι οποίοι, μπροστά στις αδυναμίες 
απορρόφησής τους από τα  Εθνικά 
Συστήματα Υγείας, διεκδικούν θέ-
σεις εργασίας στη γειτονική χώρα. 
Ο γενικός διευθυντής της τουρκικής 
εταιρείας εύρεσης εργασίας Ακά-
ριγερ, Ασλί Ακκόρ, έχει λάβει μέ-
χρι στιγμής 2.500 αιτήσεις από αλ-
λοδαπούς γιατρούς, 500 από τις 
οποίες στάλθηκαν από την Ελλάδα 
και άλλες βαλκανικές χώρες, όπως 
ισχυρίζεται.

Τα ενεργειακά παιχνίδια της νεοθωμανικής Τουρκίας στη χερσόνησο του Αίμου

Σχέδια εξάρτησης των Βαλκανίων
Του Κωνσταντή Σεβρή 

Εύλογη ανασφάλεια προκαλεί 
στους Κύπριους πολίτες η ελα-
φρότητα με την οποία η κυβέρ-
νηση Χριστόφια αντιμετώπισε 
μέχρι πρότινος τη ραγδαία επι-
δείνωση της κυπριακής οικο-
νομίας, η οποία επιβαρύνθηκε 
ακόμη περισσότερο από την κα-
ταστροφή του ηλεκτροπαραγω-
γικού σταθμού στο Μαρί, αλλά 
και η ανορθολογική αντιμετώ-
πιση της κατάστασης στη συνέ-
χεια.

Ο αποκλεισμός της Κύ-
πρου από τις διε-
θνείς αγορές χρημα-
τοδότησης εδώ και 

έξι μήνες, η πρόσφατη προειδο-
ποίηση της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής για λήψη μέτρων δημοσιονομι-
κής εξυγίανσης, η υποβάθμιση των 
τριών μεγαλύτερων κυπριακών 
τραπεζών από τον οίκο Moody’s 

λόγω της έκθεσής τους στα ελληνι-
κά ομόλογα και η αδυναμία της κυ-
πριακής οικονομίας να τις στηρί-
ξει, καθώς και η θέση της κυπρια-
κής οικονομίας υπό αρνητική πα-
ρακολούθηση (σε επίπεδο, τόσο 
βραχυπρόθεσμης, όσο και μακρο-
πρόθεσμης αξιολόγησης) από τον 
οίκο Standard & Poor’s, έκρουσαν 
–επί τέλους- τον κώδωνα του κινδύ-
νου στα κωφεύοντα προεδρικά ώτα 
και κατέδειξαν την επιτακτική ανά-
γκη για άμεση (περί των οικονομι-
κών θεραπειών) δράση. 

Αναπόφευκτη βεβαίως συνέ-
πεια, η ευρεία κοινωνική δυσαρέ-
σκεια και η έντονη αντίδραση συν-
δικαλιστικών οργανώσεων, φο-
ρέων και κοινωνικών ομάδων, οι 
οποίες, εν ολίγοις, βρέθηκαν προ 
τετελεσμένων γεγονότων, καθώς η 
διασπάθιση του δημόσιου χρήμα-
τος και η μη στοχευμένη οικονομι-
κή πολιτική της κυβέρνησης, οδή-
γησε την υστάτη ώρα, σε καταιγισμό 

περικοπών και πάγωμα μισθών, 
χωρίς να προηγηθεί η απαραίτητη 
κοινωνική διαβούλευση. 

Έτσι, μεταξύ άλλων, το τρίτο πα-
κέτο μέτρων δημοσιονομικής εξυ-
γίανσης, που αποφασίστηκε στη 
σύσκεψη του Προεδρικού Μεγά-
ρου την περασμένη εβδομάδα και 
εγκρίθηκε από το υπουργικό συμ-
βούλιο, συνίσταται στη εισφορά των 
υπαλλήλων του ευρύτερου δημό-
σιου τομέα με το πάγωμα απολα-
βών (προσαυξήσεις/ΑΤΑ) για δύο 
χρόνια και την έκτακτη συνεισφορά 
των ιδιωτικών υπαλλήλων με βάση 
τις κλίμακες και τα ποσοστά που 
ισχύουν για τους δημόσιους υπαλ-
λήλους, επίσης για δύο χρόνια, την 
περικοπή των επιδομάτων πολυ-
τέκνων και τριτέκνων και του επι-
δόματος φοιτητικής χορηγίας, την 
αύξηση του τέλους κατανάλωσης 
ρεύματος και ύδατος κ.ά. Το ζοφε-
ρό σκηνικό πλαισιώνει η συνεχής 
αύξηση της ανεργίας και συγκεκρι-

μένα, η αύξηση του αριθμού των 
ανέργων κατά 27,2% σε σύγκριση 
με τον Νοέμβριο του 2010.

Παράλληλα, η Γενική Ελεγκτής 
του Κράτους, κυρία Χρυστάλλα 
Γιωρκάτζη παρέδωσε την προη-
γούμενη Τετάρτη, 7 ∆εκεμβρίου, 
στον Πρόεδρο της ∆ημοκρατίας, 
την ετήσια έκθεση για το έτος 2010, 
στην οποία καταγράφονται ανεί-
σπρακτες οφειλές φυσικών και νο-
μικών προσώπων προς το ∆ημό-
σιο, που ανέρχονται στο αστρονομι-
κό ποσό των 1,54 δισεκατομμυρί-
ων € μέχρι 31/12/2010 (αυξημένα 
κατά €30 εκατομμύρια, σε σύγκρι-
ση με το 2009), ενώ ο κίνδυνος πα-
ραγραφής για μέρος των εσόδων 
αυτών είναι ορατός, αφού είναι βε-
βαιωμένα μεν, ανείσπρακτα δε, επί 
σειρά ετών. Μεταξύ άλλων, στην 
ίδια έκθεση αναφέρεται ότι, για το 
ιδιωτικό αεροσκάφος που χρησι-
μοποιεί ο πρόεδρος Χριστόφιας 
για τα ταξίδια του από και προς το 

εξωτερικό, για την περίοδο Ιουλίου 
2009 – ∆εκεμβρίου 2010 δαπα-
νήθηκαν 719.813 ευρώ, ενώ είναι 
γνωστό ότι ο κος Χριστόφιας είναι 
ο μοναδικός πρόεδρος της Κυπρια-
κής ∆ημοκρατίας που χρησιμοποι-
εί ιδιωτικό –μισθωμένο– αεροσκά-
φος για τις μετακινήσεις του.

Τραγική ειρωνία: ο νυν Πρόε-
δρος της Κυπριακής ∆ημοκρατί-
ας, όταν προ τριετίας παραλάμβα-
νε από τον προκάτοχό του, τον αεί-
μνηστο Τάσσο Παπαδόπουλο, τον 
προεδρικό θώκο, δήλωνε επαιρό-
μενος ότι «η δική μας οικονομία εί-
ναι αλώβητη, και το τραπεζικό μας 
σύστημα είναι ανεπηρέαστο». Αλή-
θεια, κύριε Πρόεδρε, τι –κατά την 
άποψή σας– μεσολάβησε αυτά τα 
τρία χρόνια και φτάσαμε στο χεί-
λος του γκρεμού, με ανατιναγμένη 
οικονομία και παραπαίον ηθικό: η 
κακή διαχείριση ή η κακή μας μοί-
ρα;

Αλήθεια, κύριε Πρόεδρε, τι μεσολάβησε αυτά τα τρία χρόνια και φτάσαμε στο χείλος του γκρεμού;

Ραγδαία επιδείνωση της κυπριακής οικονομίας!

Της ∆ήμητρας Παπαλεοντίου

∆ίκτυο τουρκικών αγωγών αγκα-
λιάζουν τα Βαλκάνια...
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Τα στοιχεία της κρίσης, η έλλειψη θέ-
σεων εργασίας, η έλλειψη των χρημά-
των στις τσέπες των ανθρώπων, είναι 
εμφανή παντού για τους 25.000 μόνι-
μους κατοίκους του νησιού. Σε δύο με-
γάλες πόλεις, το Βαθύ και το Καρλό-
βασι, περίπου το ένα τέταρτο των κα-
ταστημάτων σήμερα είναι κλειστά. Οι 
περισσότεροι από εκείνους που παρα-
μένουν ανοιχτοί προσφέρουν τέτοιες 
εκπτώσεις, που είναι θέμα χρόνου να 
κλείσουν. Οι συχνές απεργίες των λι-
μενεργατών έχουν σαν αποτέλεσμα να 
αδειάζουν τα ράφια των σούπερ μάρ-
κετ κάθε τόσο και να υπάρχει έλλειψη 
ακόμα και του γάλακτος για τα παιδιά.

Σ 
ημείο των καιρών, ο πολλα-
πλασιασμός των «προς πώλη-
ση» για  αυτοκίνητα, σπίτια, οι-
κόπεδα, τιμαλφή και ό,τι άλλο 

έχει αξία. Οι άνθρωποι προσπαθούν ν’ αυ-
ξήσουν τα εισοδήματά  τους με κάθε τρόπο,  
ξεπουλώντας ό,τι περιουσιακό στοιχείο 
τους απέμεινε από παλιά κληροδοτήματα, 
προς όφελος κάθε λογής μαυραγοριτών.

Ο τουρισμός, ο οποίος απασχολεί έναν 
στους πέντε Έλληνες –και θεωρείται από 
πολλούς ένας από τους τομείς ζωτικής ση-
μασίας για το μέλλον της χώρας– βρίσκεται 
επίσης σε σοβαρή υποβάθμιση. Τουλάχι-
στον τριάντα σημαντικά ξενοδοχεία έχουν 
κλείσει στη Σάμο τους τελευταίους δώδε-
κα μήνες.

Η συζήτηση στα καφενεία είναι μόνιμα 
επικεντρωμένη στο οικονομικό, την απώ-
λεια μισθών και την ανεργία. Οι περισσό-
τεροι που αντιμετωπίζουν χρέη και οικο-
νομικά αδιέξοδα έχουν σταματήσει να πη-
γαίνουν, παρ’ όλα αυτά, ακόμα και στο κα-
φενείο, λόγω αισθήματος μειονεξίας. Οι 
υπάλληλοι των υπηρεσιών είδαν τις απο-
δοχές τους να μειώνονται πάνω από 50% 
σε μόλις 18 μήνες ενώ οι ελεύθεροι επαγ-
γελματίες αντιμετωπίζουν μονίμως μεγά-
λες καθυστερήσεις στις πληρωμές για τη 
δουλειά τους. Οι εργαζόμενοι στην οικο-
δομή γράφτηκαν στον ΟΑΕ∆ και δεν θε-
ωρούν πως θα ξανακάνουν κανονικό με-
ροκάματο. Αυτό που τους εξοργίζει όμως 
όλους –δημόσιους, ιδιωτικούς και συνταξι-
ούχους– είναι οι έκτακτες εισφορές για τον 
φόρο αλληλεγγύης και τους λογαριασμούς 
της ∆ΕΗ, για τους οποίους πολλοί δηλώ-
νουν αδυναμία να πληρώσουν, καταφεύ-
γοντας στον ∆ήμο. 

Η έκρηξη της τιμής της βενζίνης, που 
φτάνει και το 1,75€/ λίτρο, καθιστά δυσχε-
ρείς και τις πιο στοιχειώδεις μετακινήσεις, 
αφού και τα δρομολόγια των αστικών συ-
γκοινωνιών έχουν ελαχιστοποιηθεί. Ένα 
ζευγάρι συνταξιούχων, για τη μηνιαία επί-
σκεψή τους στο Βαθύ για να πάρουν τις 

συντάξεις τους, χρειάζεται 55€ για το ταξί, 
όταν η σύνταξη δεν ξεπερνάει τα 400€!

Αυτό που δίνει δυνατότητα επιβίω-
σης, όμως, είναι η εκμετάλλευση της γης, 
είτε σ’ ένα μικρό χωράφι, ή ακόμα και στην 
αυλή του σπιτιού. Στην περίοδο της κρί-
σης έχουν πολλαπλασιαστεί οι κήποι με 
εποχικά λαχανικά, ενώ οι σπόροι   γίνονται 
ανάρπαστοι. Γωνίες των χωριών, που για 
χρόνια είχαν εγκαταλειφθεί, σήμερα φυ-
τεύονται. Πολλές οικογένειες πήραν τις λί-
γες καταθέσεις τους από τις τράπεζες για ν’ 
αγοράσουν κοτόπουλα, κουνέλια, κάποια 
κατσίκα, ή για να εγκαταστήσουν ένα με-
λίσσι στο περιβόλι τους. Τα παλιά λιόδε-
ντρα αρχίζουν πάλι να γίνονται εκμεταλ-
λεύσιμα, ενώ πολλοί ανακαλύπτουν το δά-
σος για να κόψουν ξύλα για τη σόμπα, να 
μαζέψουν χόρτα, μανιτάρια, καρύδια κ.λπ. 
Το ζήτημα της θέρμανσης αποτελεί τον με-
γαλύτερο εφιάλτη για πολλούς αυτόν το 
χειμώνα, αφού η τιμή του πετρελαίου θέρ-

μανσης ξεπερνάει το 1€ το λίτρο. 
Οι πιο ηλικιωμένες γυναίκες επιδίδο-

νται σε πρακτικές ξήρανσης, εμφιάλωσης 
και διατήρησης των φρούτων και των λα-
χανικών, για να υπάρχει περίσσεια για 
τον χειμώνα. Τα δίκτυα ανταλλαγής χωρίς 
χρήματα είναι καθημερινή πρακτική. Εί-
ναι σύνηθες π.χ. ν’ ανταλλάξει κάποιος μια 
γαλοπούλα, για να πάρει ξύλα ή λάδι. Μό-
λις πρόσφατα ξεκίνησε μια ανάλογη πρω-
τοβουλία ανταλλαγής ρούχων. Είναι ίσως 
μια άλλη –θετική- πλευρά της κρίσης, τα 
πρώτα βήματα σ’ ένα μοντέλο αυτάρκει-
ας και υπέρβασης του αδιέξοδου και ψυ-
χοφθόρου καταναλωτικού προτύπου των 
πόλεων. 

Πολλοί άνθρωποι κάνουν αναφορά 
στα άτυπα δίκτυα και στην ενορία τους, 
που έχει αυξήσει τον αριθμό των εθελο-
ντών τους, για να προσφέρουν ανθρωπι-
στική βοήθεια σ’ όσους έχουν μεγάλη  ανά-
γκη (άπορους, ηλικιωμένους, κατάκοιτους 
κ.λπ.).

Η έλλειψη χρημάτων και προοπτικής 
έχει οδηγήσει πολλούς –νέους ή και μι-
σθωτούς- από τα αστικά κέντρα, πίσω στην 
οικογένειά τους. Αυτός είναι ο μόνος τρό-
πος, λένε πολλοί νέοι, για να επιβιώσουν, 
αφού το μόνο εισόδημα για πολύ καιρό εί-
ναι αυτό της σύνταξης ή κάποιος μισθός 
των γονιών τους. 

Η αύξηση των αγροτικών χεριών έχει 
δημιουργήσει όμως μεγάλο πρόβλημα 
στους αλλοδαπούς εργάτες γης, αφού τα 
μεροκάματα των 40€ αποτελούν πλέον 
παρελθόν. Πολλοί αναγκάζονται να φύ-
γουν ελλείψει εισοδήματος –κυρίως Αλ-
βανοί– ή στοιβάζονται σε εγκαταλειμμένα 
σπίτια επιδιδόμενοι σε παράνομες μορφές 
εργασίας (ναρκωτικά κλπ) ή μικροληστεί-
ες. Τα δεδομένα αυτά οξύνουν συχνά την 
αντιπαράθεση με το ντόπιο στοιχείο, που 
ζει την ανασφάλεια και επιζητά μεγαλύτε-
ρη αστυνόμευση. 

Ο κόσμος εδώ, ενώ έρχεται πιο κο-
ντά, νιώθει μεγάλη ανασφάλεια για τις τρέ-
χουσες εξελίξεις, καθώς και πλήρη εγκα-
τάλειψη από το αθηναϊκό κέντρο. Η απέ-
χθεια και η οργή του λαού για το πολιτικό 
σύστημα και τους ξένους επικυρίαρχους 
(Γερμανούς) συνυφαίνεται με το άγχος και 
τον φόβο για την επόμενη μέρα, που επι-
τείνονται από τη συνεχή τουρκική επιθε-
τικότητα. Όπως λένε οι περισσότεροι, βα-
σική προτεραιότητα είναι να καταφέρουν 
να επιβιώσουν αυτόν το χειμώνα. Όσο βα-
θαίνει η κρίση, καταλαβαίνουν ότι η μόνη  
δυνατότητα για να γίνει αυτό είναι η αλλη-
λεγγύη, είναι το αίσθημα πως ανήκεις σε 
μια ομάδα και πως όλοι μαζί θα τα κατα-
φέρουν! 

Οι μεγαλύτεροι κάνουν συχνά λόγο για 
αναγκαιότητα ισχυρής και αποφασιστικής 
ηγεσίας, αφού πιστεύουν πως το υπάρχον 
πολιτικό σύστημα έχει κλείσει οριστικά τον 
κύκλο του.

Η ζωή στη Σάμο
Τα αδιέξοδα της κρίσης στις πλάτες 25.000 κατοίκων του νησιού

Του Νίκου Ντάσιου

 
Στην Ελλάδα της κατοχής και του μνημονίου αναβι-

ώνουν πλέον και οι μνήμες του κοινοτισμού και 
της αλληλεγγύης. Με πρωτοβουλία τη ∆ημοτι-
κής Κίνησης Πολιτών Καλαμαριάς ξεκίνησε πριν 
από δυο περίπου μήνες το δίκτυο ανταλλαγής 
αγαθών. Στον χώρο που έχει διαμορφωθεί, δια-
τίθενται προς ανταλλαγή διάφορα αγαθά, όπως 
ρούχα, παπούτσια, βιβλία, σχολικά είδη, παι-
χνίδια, διακοσμητικά, οικιακός εξοπλισμός και 
άλλα αντικείμενα, όλα σε καλή κατάσταση. Η 
πρωτοβουλία αποκτάει ολοένα και μεγαλύτερη 
απήχηση, αφού όλο και περισσότερος κόσμος 
έρχεται πια στο σημείο για να αφήσει, να ανταλ-
λάξει ή να πάρει κάτι. Είναι άλλωστε χαρακτη-
ριστικό ότι, ενώ αρχικά το σημείο λειτουργού-
σε τρεις ημέρες την εβδομάδα, υπάρχει πλέον, 
λόγω της αυξανόμενης συμμετοχής και ανταπό-
κρισης του κόσμου, καθημερινή λειτουργία. 

Έτσι, έχοντας επιτευχθεί ο πρώτος στόχος, ξεκινάει 
και η δεύτερη φάση του εγχειρήματος, που είναι 
η ανταλλαγή υπηρεσιών και η καθιέρωση μιας 
εναλλακτικής μονάδας χρηματοδότησης, ώστε 
να μπορούν όλοι να απολαμβάνουν χωρίς χρη-
ματικό κόστος υπηρεσίες όπως μαθήματα ξένων 
γλωσσών, νομικές συμβουλές, φύλαξη παιδιών 
και ηλικιωμένων κ.ά. Ήδη πολλοί πολίτες έχουν 
εκφράσει το ενδιαφέρον τους να συμμετάσχουν 
στο δίκτυο, το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει τη 
λειτουργία του μέσα στον επόμενο μήνα. 

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μια κοινωνική, αλλά 
ταυτόχρονα και βαθιά πολιτική στάση. Σε μια 
εποχή που η κοινωνία δέχεται ολομέτωπη επί-
θεση και ο κοινωνικός ιστός διαρρηγνύεται κα-
θημερινά με πολλούς τρόπους, η αντίσταση θα 
πρέπει να οργανώνεται τόσο στο επίπεδο της επι-
βίωσης, όσο και σε αυτό της ενίσχυσης της κοι-
νωνικής συνοχής. Ταυτόχρονα τέτοιες κινήσεις 
δείχνουν και μια εναλλακτική πρόταση οργάνω-
σης και λειτουργίας της κοινωνίας, όπου δεν θα 
κυριαρχεί η λογική της οικονομικής προτεραιό-
τητας  έναντι των υπόλοιπων ανθρώπινων αξι-
ών, μια λογική που σήμερα πια περισσότερο από 
ποτέ δείχνει το μέγεθος της αποτυχίας της.

Το δίκτυο ανταλλαγής προϊόντων και υπηρεσιών 
στεγάζεται στο κέντρο της Καλαμαριάς, στην οδό 
Σάντας 7, στο ισόγειο. Οι ώρες λειτουργίας του εί-
ναι:

∆ευτέρα  18:00 – 20:00, Τρίτη 18:00 – 20:00 
Τετάρτη  18:00 – 20:00 
Πέμπτη 11:0013:00 και 18:00 – 20:00
 Παρασκευή 11:00 – 13:00 
Σάββατο   11:00 – 14:00 
Κυριακή  11:00 – 13:00
Επικοινωνία: 
Τηλέφωνα:    2310 429850 
(για τις ώρες λειτουργίας του Σημείου)
6993137277 Παναγιωτίδης Μιχάλης
6947705491 Παπαθεοδοσίου Ελένη
e-mail: kalamaria2006@yahoo.gr

ΚωνσταντίνοςΚωνσταντινίδης

∆ράσεις 
αλληλεγγύης 
στην 
Καλαμαριά

Τα παλιά λιόδεντρα αρχίζουν και πάλι να 
γίνονται εκμεταλλεύσιμα...

“ 

Το ζήτημα της θέρ-

μανσης αποτελεί τον 

μεγαλύτερο εφιάλτη 

για πολλούς αυτόν 

το χειμώνα...
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Λίγες μέρες πριν τους εορτασμούς της 
επετείου του Πολυτεχνείου, σε ιστο-
σελίδες της Θεσσαλονίκης διέρρευσε 
από την Γενική Αστυνομική ∆ιεύθυνση 
Θεσσαλονίκης η είδηση έναρξης προα-
νακριτικής διαδικασίας για τα γεγονότα 
της 28η Οκτωβρίου 2011. Με το πέρας 
λίγων ημερών, δεκαεφτά διαδηλωτές 
έλαβαν κλήση να παρουσιαστούν και να 
δώσουν εξηγήσεις για τα γεγονότα εκεί-
νης της ημέρας.

Τ 
ο νέο ήθος και ύφος των διωκτι-
κών αρχών στην εποχή της κυ-
βέρνησης των «προθύμων» γίνε-
ται άμεσα αντιληπτό διαβάζοντας 

τη δικογραφία που συντάχθηκε στην ασφά-
λεια.

Κατηγορητήριο βασισμένο σε βίντεο 
που δημοσιεύτηκαν σε ιστοσελίδες ή στο 
Γιουτιούμπ. Ταυτοποιήσεις κατηγορουμέ-
νων με τη χρήση του Φέισμπουκ ή φωτο-
γραφιών τους στο διαδίκτυο. Κατηγορού-
μενοι γιατί εντοπίστηκαν να φωνάζουν «Η 
χούντα δεν τελείωσε το ’73», «Ψωμί, Παι-
δεία, Ελευθερία», «Όχι στη Νέα Κατοχή». 

Ζητήσαμε από τα δύο νεαρότερα μέλη 
της ομάδας των διωκόμενων να μας μιλή-
σουν για τη δίωξή τους. Ο ∆ημήτρης Γκα-
ζής, φοιτητής και μέλος της Κ.Ο.Ε. μας ανα-
φέρει:  

Μια απ’ τις πρώτες πράξεις της νέας 
κατοχικής συγκυβέρνησης Παπαδήμου εί-
ναι η έρευνα για απόδοση ευθυνών σε δέκα 
εφτά απ’ τους χιλιάδες πολίτες που την 28η 
Οκτώβρη βρεθήκαμε στην παρέλαση της 
Θεσσαλονίκης και διεκδικήσαμε το νόημα 
της ημέρας τιμής του αντιφασιστικού αγώ-
να.

Την 28η Οκτώβρη (δυο μόνο μέρες 
μετά τα μεγάλα ΝΑΙ της κυβέρνησης για τη 
νέα δανειακή σύμβαση και τη μόνιμη επι-
τροπεία), χιλιάδες πολίτες σε κάθε πόλη 
της Ελλάδας βροντοφωνάξαμε το δικό μας 
μεγάλο ΟΧΙ στη νέα κατοχή. [  ]

Οι 17 «κληρωθήκαμε», απ’ τους χιλιά-
δες που διεκδικήσαμε να πραγματοποιηθεί 
η παρέλαση (όπως και έγινε), μόνο μπρο-
στά στον λαό και απαιτήσαμε να αποχω-
ρήσουν οι επίσημοι, οι σύγχρονοι Τσολά-
κογλου (από την εξέδρα που, προκλητικά, 
είχε στηθεί ακριβώς κάτω απ’ το γερμα-
νικό προξενείο), που χειροκροτούν τη με-
τατροπή της πατρίδας μας σε αποικία της 
Γερμανίας, της τρόικας και των επιτρόπων 
της ΕΕ.  [  ]

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, πως η 
δίωξη εναντίον των δέκα εφτά, είναι δίωξη 
εναντίον όλου του λαού που αγωνίζεται για 
το ψωμί και την ελευθερία του. Η απάντη-
σή μας πρέπει να είναι μία, το μέτωπο για 
την υπεράσπιση των δημοκρατικών δικαι-
ωμάτων και τη σωτηρία του λαού, η ενό-

τητα, η αλληλεγγύη και ο συνεχής αγώνας, 
μέχρι να φύγουν όλοι τους και να ανοίξει 
ένας νέος δρόμος για τη χώρα.

Ο Γιώργος Μπύρος, φοιτητής, συντά-
κτης της εφημερίδας μας και μέλος της Κί-
νησης Πολιτών Άρδην, σημειώνει: 

Την 28η Οκτωβρίου πραγματοποιήθη-
κε ο πιο λαμπρός εορτασμός της επετείου 
του ΟΧΙ. Σε όλες τις παρελάσεις ανά τη 
χώρα ο κόσμος έκφρασε την οργή του στο 
σάπιο πολιτικό σύστημα, αναγκάζοντας σε 
πολλές πόλεις τους πολιτικούς να το βά-
λουν στα πόδια. Μέχρι πριν τρία χρόνια, οι 
ίδιοι πολιτικοί που σήμερα φυγαδεύονται 
και φοβούνται να κυκλοφορήσουν δημό-
σια, ψηφοθηρούσαν δίνοντας υποσχέσεις 
για ρουσφέτια. Ήταν οι νεοέλληνες αγάδες, 
τώρα δεν τολμούν να βγουν από το σπίτι 
τους. Σαν να μην έφτανε αυτό, πρωταγω-
νιστής των κινητοποιήσεων ήταν ο ίδιος ο 
λαός! Όχι τα κόμματα, ούτε οι αποστεωμέ-
νοι χώροι της δήθεν αμφισβήτησης, αλλά 
απλοί άνθρωποι της διπλανής πόρτας. 

Αυτές οι ανατροπές επέτειναν τον πα-
νικό της ελληνικής κυβέρνησης και ώθη-
σαν τον Παπανδρέου να εκβιάσει το λαό, 

με δημοψήφισμα και απειλή άμεσης εξό-
δου από το ευρώ. 

Στη Θεσσαλονίκη, που ήταν το επίκε-
ντρο των αντιδράσεων λόγω της παρου-
σίας του Προέδρου της Δημοκρατίας (που 
δεν έχει πει λέξη ούτε για ένα από τα μνη-
μόνια και τα νομοσχέδια των δύο τελευταί-
ων χρόνων), χιλιάδες πολίτες κατέκλυσαν 
αυθόρμητα το δρόμο που θα γινόταν η πα-
ρέλαση βροντοφωνάζοντας ΟΧΙ στη νέα 
κατοχή και απαιτώντας ειρηνικά από τους 
επισήμους να αποχωρήσουν για να πραγ-
ματοποιηθεί η παρέλαση μπροστά στο λαό, 
όπως και έγινε. [...]

Από αυτή την ιστορία η ασφάλεια, με 
άνωθεν πολιτικές εντολές, επέλεξε δεκαε-
φτά άτομα για να ασκήσει διώξεις. Πρό-
κειται για διώξεις προσχηματικές, συμβο-
λικές –θέλουν να εκφοβίσουν τον κόσμο 
για να κάτσει στ’ αβγά του. Πιστεύω ότι 
δεν φοβούνται τίποτε περισσότερο, επί της 
ουσίας, όσο τις αυτόνομες, μαζικές κινητο-
ποιήσεις, που δεν είναι προβλέψιμες, ούτε 
ελέγχονται από κανέναν. 

Τα εκατοντάδες ψηφίσματα αλληλεγ-
γύης και οι χιλιάδες υπογραφές συνευθύ-
νης που έχουμε συλλέξει δείχνουν ποια εί-
ναι η πραγματική άποψη του λαού γι’ αυ-
τές τις διώξεις: Δεν πρόκειται να πετύχουν 
το σκοπό τους και η νομικά και πολιτικά 
αστήριχτη δικογραφία θα μπει στο αρχείο.

Σήμερα οι δεκαεφτά κατηγορούμενοι 
περιμένουν αν και με ποιες κατηγορίες θα 
ασκηθεί ποινική δίωξη εις βάρος τους. Στη 
Θεσσαλονίκη έχει δημιουργηθεί μια πρω-
τοβουλία με το όνομα «Ήμουν κι εγώ εκεί», 
που έχει ήδη συγκεντρώσει υπογραφές συ-
μπαράστασης, ενώ αρκετά μέλη της έχουν 
αυτοβούλως δηλώσει στις διωκτικές αρχές 
πως «ήταν κι αυτοί εκεί», ζητώντας να κατη-
γορηθούν και οι ίδιοι.

     ΕΛΛΑ∆Α

Το Όχι του ελληνικού λαού
∆ιώκεται από τις αρχές το αυθόρμητο κίνημα της 28ης Οκτωβρίου

Του Κωνσταντή Σεβρή

    Σκέφτομαι πως, για λόγους αισθητικής και μόνο, 
ο νέος πρωθυπουργός έπρεπε ν’ αποκλείσει τον 
Άδωνι από την κυβέρνησή του.

    Και να μας απαλλάξει από τους δύο αντιπροέδρους 
στο πλαίσιο της ίδιας λογικής.

    Γελοίος και επικίνδυνος ο ΓΑΠ. Να φανταστείτε, επέ-
μενε στον Ρουμελιώτη.

    Στους αποτυχημένους, εκτός του Μπεγλίτη που είδε 
πραξικόπημα και καρατόμησε την ηγεσία του στρα-
τεύματος, βάλτε και τον «πρώην επιτυχημένο» 
Χρυσοχοΐδη. 

    Ένας φαφλατάς επηρμένος επαρχιώτης, που δεν 
έκανε απολύτως τίποτε για την ανάπτυξη.

    Αλλά, βέβαια, έχει βλέψεις για την ηγεσία του Πασόκ. 
Κι αυτός!

    Είναι παρήγορο πάντως -όταν δεν είναι απλώς ύπο-
πτο -ότι αυτά που γράφαμε προ εικοσαετίας, καταγ-
γέλλοντας τον λαϊκισμό, τη φτήνια και τη λογική 
της αρπαχτής, τα γράφουν σήμερα, με τον ανάλογο 
στόμφο, μεγαλοδημοσιογράφοι- στηρίγματα του Συ-
στήματος.

    Το περίεργο πάντως είναι -και το ύποπτο επίσης- ότι 
όλοι αυτοί, αν και δημοσιογράφοι, δηλαδή κυνηγοί 
της είδησης και υπηρέτες της αποκάλυψης, απλώς 
σχολιάζουν αφ’ υψηλού, μιλώντας γενικόλογα και, 
βέβαια, αποφεύγοντας τις ad hominem αναφορές, 
τις προσωπικές επιθέσεις.

    Η κοινωνία, το πολιτικό σύστημα, οι ελίτ, τα διαπλε-
κόμενα συμφέροντα, κ.λπ. Το συμπέρασμα είναι σα-
φές: Είτε λόγω των αφεντικών τους, είτε εξαιτίας 
προσωπικών σχέσεων με την εξουσία, αποφεύγουν 
όπως ο διάβολος το λιβάνι τις προσωπικές επιθέ-
σεις. Ως «διανοούμενοι» της γελοιότητας, απλώς 
θεωρητικολογούν θηρεύοντας τάχα- ύφος, εκφρά-
ζουν το spleen της εποχής κι έπειτα αποσύρονται 
στην Εκάλη όπου και κατοικούν για contemplatio.

    Π.χ. οι πολιτιστικοί συντάκτες της Καθημερινής. Γρά-
φουν για όλα γεμάτοι γενικόλογο λυρισμό, πλην 
του Γερουλάνου, του βίου και των επιτευγμάτων του 
(ή, καλύτερα, των μη επιτευγμάτων του) στο δραχ-
μοφόρο ΥΠΠΟΤ. Που το είπαν έτσι για να ομοηχεί με 
το τζακπότ.

    Τέλος, ας αναφερθούμε στους συνεργάτες-επιφυλ-
λιδογράφους των εφημερίδων που, για να δουν τα 
κείμενά τους δημοσιευμένα, υφίστανται παντοίους 
εξευτελισμούς από τα μαντρόσκυλα της σύνταξης, 
πληρώνονται πενταροδεκάρες και, το κυριότερο, 
προσέχουν σαν τα μάτια τους να μη βλάψουν, έστω 
και άθελά τους, τα συμφέροντα της εργοδοσίας.

    Γιατί, αν τα βλάψουν, τότε σφαγιάζονται επί τόπου και 
μπαίνουν στη λίστα των προγραμμένων, που διατη-
ρεί κάθε εφημερίδα που σέβεται τον εαυτό της.

    Ο ∆ΟΛ υπήρξε πρωταθλητής στο είδος, η Καθημερινή 
και το Έθνος έπονται. Το δράμα των διανοουμένων 
του τόπου είναι πως, για να υπάρξουν -νομίζουν-, 
οφείλουν να έχουν την έγκριση του Ψυχάρη, του 
Μπόμπολα ή του Παπαχελά.

    Απ’ την άλλη, το Σύστημα παίζει συνεχώς Στέλιο Ράμ-
φο, ο οποίος πάντως φθέγγεται αφελείς κοινοτο-
πίες με το ύφος του γκουρού της πατρίδας. Παιδιά, 
προς θεού, μη σπάσουμε τα αυγά.

    Κι ας μην ξεχνάμε, ο Ράμφος είναι ο άνθρωπος που 
δίδασκε ελληνικά στον Forrest ΓΑΠ.

    Τελικό συμπέρασμα: Την κυβέρνηση απαρτίζουν 
επαγγελματίες τραπεζίτες, επαγγελματίες λαϊκι-
στές, επαγγελματίες πατριώτες.

    Πρόκειται για μια έντιμη χαρτογράφηση του εθνικού 
μας προσώπου σήμερα.

    Κι όσοι λένε για τον Βορίδη, ας μην ξεχνάνε τη Φώφη 
ή την Ξινογιαννακο-πώς τη λένε.

    Ας μην ξεχνάνε Παπουτσή, Πάγκαλο ή Βενιζέλο.
    Επειδή η πολιτική γελοιότητα του τόπου δεν έχει τέ-

λος.
    Τι να σου κάνουν και οι ταλαίπωροι, υποτελείς δια-

νοούμενοι;
Μάνος Στεφανίδης

“Βομβίδια”

Η παρέλαση του λαού, στις 28 Οκτωβρίου. Ο λαός είπε το Όχι!

“ 

Οι ίδιοι πολιτικοί που 

σήμερα φυγαδεύο-

νται και φοβούνται να 

κυκλοφορήσουν δη-

μόσια, πριν τρία χρό-

νια ψηφοθηρούσαν 

δίνοντας υποσχέσεις 

για ρουσφέτια.
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Ἂν εἶν’ ὁ λάκκος σου πολὺ βα-
θύς,
χρέος μὲ τὰ χέρια σου νὰ ση-
κωθεῖς.

Κ. Βάρναλης

Ἀλλ’ ἂν θέλωμεν νὰ ἔχωμεν πα-
τρίδα, ἂν εἴμεθα ἄξιοι νὰ ζῶμεν 
ἄνδρες ἐλεύθεροι, πόρους εὑρί-
σκομεν. Ἂς δώσῃ  ἕκαστος ὅ,τι 
ἔχει καὶ δύναται.

Γ. Γεννάδιος 

Ἀ 
γαπητοί συνέλ-
ληνες, Ἄν τά 
πράγματα ἐξε-
λιχθοῦν ὅπως 

τά ἔχουν δρομολογήσει οἱ 
διεθνεῖς τοκογλύφοι καί οἱ 
εὐρωπαῖοι παρατρεχάμενοί 
τους, ἡ ἱστορία θά γράψῃ ὅτι 
ὁ ἑλληνικός λαός στό σύνο-
λό του –καί ὄχι μόνο οἱ ἀνά-
ξιοι πολιτικοί του ἡγέτες- δι-
έπραξε ἐν ἔτει 2011 μιά ἀνή-
κουστη ἠλιθιότητα: παρέδω-
σε τήν ἐθνική του περιουσία, 
δηλαδή τήν βάση τῆς ἐθνικῆς 
του ἀνεξαρτησίας, στούς το-
κογλύφους, ἀντί πινακίου 
φακῆς, τ.ἔ. γιά μερικά ψωρο-
δισεκατομμύρια.

 Καί μιᾶς καί μιλᾶμε γιά 
ψωροδισεκατομμύρια, καλό 
εἶναι νά φρεσκάρουμε τήν 
ἐθνική μας μνήμη: σέ πολύ 
πιό δύσκολους καιρούς, ὅταν 
ὁ ἑλληνικός λαός θυσίαζε χά-
ριν τῆς ἐθνικῆς του ἀνεξαρ-
τησίας ὄχι μόνο τό κομπό-
δεμά του ἀλλά καί τήν ἴδια 
του τήν ζωή, παρουσιάστη-
κε τό παράδειγμα τῆς Ψωρο-
κώσταινας, πού χάρισε στήν 
Ἑλλάδα ἕνα ἀπό τά πιό τιμη-
μένα -ἄν καί καταφρονημέ-
να ἤ λησμονημένα, σήμερα- 
ἐθνικά της ὀνόματα.
Αὐτή ἡ ξεπεσμένη ἀρχό-

ντισσα ἀπό τό Ἀϊβαλί, πού, 
παραλοϊσμένη χήρα, πιά, ξε-
νόπλενε καί ζητιάνευε στό 
Ναύπλιο, πρόσφερε σέ ἔρανο 
πού ἔγινε γιά τό μαρτυρικό 
Μεσολόγγι ὅ, τι τῆς εἶχε ἀπο-
μείνει: τό ἀσημένιο της δα-
χτυλίδι καί τό μοναδικό της 
γρόσι.
Ἄν λοιπόν σέ τόσο χα-

λεπούς καιρούς ὑπῆρχαν 
Ἕλληνες πού θυσίαζαν τό 
ὑστέρημά τους –ἤ, πολύ πε-

ρισσότερο, τήν ζωή τους- γιά 
τήν κοινή ὑπόθεση, δέν θά 
εἶναι ἡ μέγιστη παλιανθρω-
πιά καί συνάμα ἡ πιό ἀνή-
κουστη ἠλιθιότητα, ἄν οἱ ση-
μερινοί Ἕλληνες δέν εἶναι δι-
ατεθειμένοι νά δανείσουν 
αὐτοί τό δικό τους κράτος μέ 
ἕνα συμβολικό ἐπιτόκιο –πε-
ρισσότερο γιά νά ἀποφύγουν 
τήν μομφή τοῦ μ...άκα καί λι-
γώτερο γιά νά κερδίσουν-, 
ἔτσι ὥστε νά ἀφαιρέσουν 
ἀπό τούς τοκογλύφους τό βα-
σικό ὅπλο μέ τό ὁποῖο ἐκβι-
άζουν καί ταπεινώνουν μιά 
ὁλόκληρη κοινωνία;
Ἡ πράξη αὐτή θά εἶναι 

πράξη μέγιστης διορατικότη-
τας, διότι θά βασίζεται πάνω 
στήν ἀσφαλῆ πρόβλεψη ὅτι ἡ 
Ἑλλάδα δέν εἶναι δυνατόν νά 
ἀποπληρώσῃ τό συναπτόμε-
νο μέ ἐπαχθέστατους ὅρους 
δάνειο, ὁπότε θά ἀναγκασθῇ 
νά ἀπαλλοτριώσῃ τήν ἐθνική 
της περιουσία γιά ἕνα κομ-
μάτι ψωμί.
Θά εἶναι ἐπίσης πράξη 

πού μαρτυρεῖ ὑψηλή πολιτι-
κή συνείδηση, ἀπ’ τήν στιγ-
μή πού ἀπαντᾷ στήν οἰκο-
νομική ἐπίθεση μέ οἰκονομι-
κή ἀντίσταση, τήν μόνη ἱκα-
νή νά ματαιώσῃ τά σχέδια 
τῶν περιβόητων «ἀγορῶν», 
δηλαδή τῶν διεθνῶν τοκο-

γλύφων. Καί μπορεῖ βέβαια 
νά τά ματαιώσῃ, ἀφοῦ στήν 
πράξη ἀποδεικνύει ὅτι ἕνας 
λαός δέν διέπεται ἀναγκα-
στικά ἀπό τήν τοκογλυφική 
ἰδεολογία τοῦ μέγιστου βρα-
χυπρόθεσμου κέρδους ἀλλά 
ἀπ’ αὐτήν τοῦ μακροπρόθε-
σμου ὀφέλους γιά τόν τόπο 
του, τόν ὁποῖο -ἄς τολμήσου-
με ἐπί τέλους νά τό ὁμολογή-
σουμε- ἀγαπᾷ.
Δέν ὑπάρχει κάτι τό ὁποῖο 

θά ‘πρεπε νά μᾶς κάνῃ νά 
ντρεπώμαστε στό γεγονός 
ὅτι ἀγαπᾶμε τόν τόπο μας –

χωρίς βεβαίως νά μισοῦμε 
τούς ἄλλους τόπους-, ὅπως 
δέν ὑπάρχει τίποτα ἐπονείδι-
στο στό γεγονός ὅτι ἐνδιαφε-
ρόμαστε περισσότερο γιά τήν 
τύχη τῶν παιδιῶν μας ἀπ’ 
ὅσο γιά τῶν γειτόνων μας. Τό 
ζήτημα δέν ἔγκειται στό φυ-
σικό συναίσθημα τῆς ἀγάπης 
γιά τά οἰκεῖα, ἀλλά στήν υἱο-
θέτηση παράνομων καί ἀνα-
ξιοκρατικῶν πρακτικῶν γιά 
τήν ὑπηρέτηση τοῦ καθ’ ὅλα 
εὐγενοῦς στόχου. Ἄν ἔπρεπε 
λοιπόν νά ὑπάρχῃ ἕνας ὅρος 
συνοδευτικός τοῦ ἐσωτερι-
κοῦ δανείου πού προτείνεται 
-ἔστω καί ἄγραφος-, αὐτός 
θά ‘πρεπε νά εἶναι ἡ ἐπικρά-
τηση τῆς ἀξιοκρατίας στήν 
κοινωνική ζωή.
Δέν πρέπει ἐπίσης νά μᾶς 

διαφεύγῃ ὅτι οἱ «δύσπιστες», 
«δυσκοίλιες» ἀγορές, μόνο 
τότε θά «πεισθοῦν» νά στα-
ματήσουν τίς κερδοσκοπικές 
τους ἐπιθέσεις, ὅταν θά δοῦν 
ἀπέναντί τους νά ἐγείρεται 
τό ἀντίπαλο δέος τῆς ἀποφα-
σιστικότητας ἑνός λαοῦ νά 
προασπίσῃ μέ θυσίες –πού, 
ἐπί τέλους, δέν φθάνουν μέ-
χρις αἱματοχυσίας- τήν ἐθνι-
κή του ἀνεξαρτησία καί μελ-
λοντική εὐημερία. Σ’ αὐτόν 
τόν ἀγῶνα ἐθνικῆς οἰκονο-
μικῆς ἀντίστασης καλοῦνται 

νά λάβουν μέρος όχι μόνο 
οἱ τίμιοι μεροκαματιάρηδες 
καί μισθωτοί, ἀλλά ἀκόμα 
κι ἐκεῖνοι πού μέ τήν ἄφρο-
να πολιτεία τους, ὅλα αὐτά 
τά χρόνια, δημιούργησαν καί 
διόγκωσαν τό πρόβλημα τοῦ 
χρέους: εἶναι καιρός νά ἐξι-
λεωθοῦν ἔστω καί τήν ὕστα-
τη στιγμή γιά τά παλαιά τους 
ὀλισθήματα, κατά τό πνεῦμα 
τοῦ ἀρχαιοελληνικοῦ «ὁ τρώ-
σας καὶ ἰάσεται».
Ἀκόμα κι αὐτοί πού ἔχουν 

φυγαδεύσει τά χρήματά τους 
σέ τράπεζες τοῦ ἐξωτερικοῦ 
καλοῦνται νά διαθέσουν ἕνα 
μέρος τους, ἔστω, σ’ αὐτό τό 
ἐσωτερικό δάνειο, πραγμα-
τοποιῶντας μιά ὑπέρβαση, ἡ 
ὁποία γιά τούς παλαιότερους 
ἐθνικούς εὐεργέτες ἦταν 
αὐτονόητη.
Μόνο ἄν αὐτός ὁ λαός 

ἀποδείξῃ ὅτι διαθέτει ἀπο-
θέματα ἀγάπης γιά τόν 
τόπο του θά εἶναι σέ θέση νά 
ἀπευθυνθῇ σ’ ὅλους τούς τί-
μιους ἀνθρώπους ὅπου γῆς, 
καλῶντας τους νά ἀμφισβη-
τήσουν στήν (οἰκονομική) 
πράξη τήν λογική καί τήν 
ἠθική τοῦ παγκόσμιου τοκο-
γλυφικοῦ κεφαλαίου, θέτο-
ντας τίς βάσεις γιά τήν δη-
μιουργία ἑνός Ἀντι-ΔΝΤ πού 
δέν θά ἐκβιάζῃ, ταπεινώνῃ 
καί ὑποδουλώνῃ τούς λαούς 
τοῦ πλανήτη ἀντί πινακίου 
φακῆς.
Ὁ ὑποφαινόμενος, ἕνας 

ταπεινός συνταξιοῦχος 
ἐκπαιδευτικός, πού πίστεψε 
καί δίδαξε τόν λόγο τοῦ Σο-
λωμοῦ 
Χαρὲς καὶ πλούτη νὰ χα-

θοῦν, καὶ τὰ βασίλεια κι ὅλα
τίποτε δὲν εἶναι, ἂν στητὴ 

μένῃ ἡ ψυχὴ κι ὁλόρθη
καλεῖ τούς συνέλληνες 

στήν δημιουργία ἑνός κινή-
ματος ἐσωτερικοῦ δανεισμοῦ 
τῆς Ἑλλάδας μέ τήν ἐπωνυ-
μία «Ψωροκώσταινα», καί 
δηλώνει ὅτι εἶναι διατεθειμέ-
νος νά δανείσῃ στό ἑλληνι-
κό κράτος τό ποσό τῶν 5.000 
εὐρώ μέ ἐπιτόκιο 0,5 %, ἀπο-
πληρωτέο μετά δέκα (ἤ καί 
δεκαπέντε, δέν θά τά χαλά-
σουμε ἐκεῖ) χρόνια.
Μέ τήν ἐλπίδα ὅτι ἡ ἔκκλη-

ση αὐτή δέν θά περιφρονηθῇ 
οὔτε θά δυσφημισθῇ ὡς πο-
λιτική ἀφέλεια, γιατί δέν 
εἶναι...

Τού Χρίστου ∆άλκου

“ 

Χαρὲς καὶ 
πλούτη νὰ 
χαθοῦν, καὶ 
τὰ βασίλεια 
κι ὅλα
τίποτε δὲν 
εἶναι, ἂν 
στητὴ μένῃ 
ἡ ψυχὴ κι 
ὁλόρθη
Δ. Σολομὸς

Ψωροκώσταινα
Στον τίμιο αγώνα εθνικής και οικονομικής αντίστασης καλούνται να λάβουν μέρος όλοι!

....Μόνο ἄν αὐτός ὁ λαός ἀποδείξῃ ὅτι διαθέτει ἀποθέματα ἀγάπης γιά τόν τόπο του θά εἶναι 
σέ θέση νά ἀπευθυνθῇ σ’ ὅλους τούς τίμιους ἀνθρώπους ὅπου γῆς

                                                                                                                                                      ΕΛΛΑ∆Α
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Η ευρωζώνη, κατά τη δημιουρ-
γία της, έγινε ελκυστική, όχι μόνο 
στους χρηματοπιστωτικούς κύ-
κλους, αλλά και στους ευρωπαϊ-
κούς λαούς, κυρίως επειδή τους 
έπεισε ότι προσέφερε τρία σοβα-
ρά πλεονεκτήματα:

Ε 
υημερία έναντι της ασά-
φειας και του ρίσκου των 
επαναλαμβανόμενων οι-
κονομικών κρίσεων.

Την ψευδαίσθηση ότι το ισχυρό 
της νόμισμα την έκανε ισότιμο, του-
λάχιστον, παίκτη στην παγκόσμια 
οικονομική και πολιτική σκακιέρα. 
∆εν έχει κανείς παρά να ανατρέξει 
στους ισχυρισμούς του Σημίτη και 
των εκσυγχρονιστών του (Γιάννος, 
Χριστοδουλάκης, Παπαδήμος κ.λπ.) 
για να θυμηθεί τους ύμνους που 
ανέπεμπαν στην... «ισχυρή Ελλάδα», 
η οποία θα γινόταν πραγματικότητα 
μέσω της ένταξης στην ευρωζώνη.

Ασφάλεια, υπό την έννοια ότι 
είχε έλθει η ώρα η Ευρώπη να αφή-
σει πίσω της την αιματοβαμμένη 
Ιστορία της και ενωμένη να προχω-
ρήσει σε νέους δρόμους ειρήνης και 
συνύπαρξης. Μια ευρωπαϊκή εκδο-
χή του... «τέλους της ιστορίας» εκεί-
νου του ανεκδιήγητου Φουκουγιά-
μα.

Σήμερα τα πράγματα είναι πολύ 
διαφορετικά. Τι ακριβώς προσφέρει 
η ευρωζώνη στις χώρες και τους λα-
ούς που την αποτελούν; Τίποτε από 
αυτά τα τρία. Αντιθέτως προσφέρει 
και υπόσχεται:
● αλλεπάλληλες χρεοκοπίες των 
μελών της,
● καταβαράθρωση των ευρωπαϊ-
κών οικονομιών, 
● Ευρώπη τριών ταχυτήτων,
● μια τεράστια δημοσιονομική φυ-
λακή με Γερμανούς δεσμοφύλακες, 
● εξάλειψη της εθνικής κυριαρχίας, 
● ραγδαία υποχώρηση της δημο-
κρατίας σε επίπεδο ευρωζώνης και 
εθνικών κρατών, 
● αδιαφανή εκχώρηση όλο και με-
γαλύτερου μεριδίου εξουσίας από 
την πολιτική προς τους τραπεζίτες, 
● διακυβέρνηση που όλο και πε-
ρισσότερο εκφεύγει του ελέγχου 
κρατών και λαών. 

Κορωνίδα όλων, η επόπτευση 
ολόκληρης της Ευρώπης από το... 
∆ΝΤ!

Είναι, φαντάζομαι, προφανές ότι 
αυτή τη μεγαλειώδη απάτη ολόκλη-
ρη η Ευρώπη –και βεβαίως η χώρα 
μας– την πληρώνει σήμερα πανά-
κριβα.

Η μεγαλειώδης απάτη

Ας παραμερίσουμε για λίγο τον 
καυγά για το αν η Ελλάδα έπρεπε 
να βγει... χθες από το ευρώ, αν πρέ-
πει να περιμένει πρώτα να διαλυθεί 
η ευρωζώνη, αν πρέπει να περιμέ-
νει πότε θα ευαρεστηθεί η Γερμανία 
να μας «σουτάρει» ή αν είναι σκόπι-
μο να παραμείνει μέχρι τη ∆ευτέρα 
Παρουσία ανεξαρτήτως κόστους. Ας 
ξεχάσουμε οτιδήποτε σχετικό και ας 
δούμε τη σκληρή πραγματικότητα, 
έτσι όπως διαμορφώνεται σήμερα:
1. Η ευρωζώνη ως σύνολο αδυνα-
τεί πλήρως να εγγυηθεί ότι στο μέλ-
λον θα εξυπηρετεί τα χρέη της. Ούτε 
η φορτωμένη με τοξικά ΕΚΤ ούτε η 
Γερμανία είναι σε θέση να ρισκά-
ρουν τέτοια εγγύηση..
2. Η Ασία, η Ρωσία και οι αναδυό-
μενες οικονομίες της περιφέρειας 
έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται 
να δώσουν ούτε σέντσι δίχως μηχα-
νισμό εγγυήσεων για την «επένδυ-
σή» τους και δίχως ισχυρά ανταλ-
λάγματα. Άλλος μηχανισμός από 
το ∆ΝΤ παγκοσμίως... δεν υπάρχει 
– και όλα δείχνουν ότι θα αναλάβει 
τη διαχείριση του συνόλου της ευ-
ρωζώνης, αλλά και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, και μάλιστα με την αναγκα-
στική συναίνεσή της.
3. Η ευρωζώνη υποτίθεται πως έχει 
τις «λύσεις» της ΕΚΤ –σε ρόλο ύστα-
του δανειστή– και του ευρωομολό-
γου. Ήδη άκυρες και οι δύο:

● Σύμφωνα με τον τελευταίο γνω-
στό σχεδιασμό, η ΕΚΤ, αδυνατώ-
ντας να φορτώνεται εσαεί τοξικά 
ομόλογα και επισφαλείς εγγυήσεις 
από τις υπό χρεοκοπία χώρες, αλλά 
και αδυνατώντας εκ των παράλογων 
ευρωσυνθηκών να δανείζει απευ-
θείας χώρες, καταφεύγει σε μια απί-
στευτη «λύση»: θα δανείζει το ∆ΝΤ, 
το οποίο θα δανείζει με τη σειρά του 
το ευρωπαϊκό ταμείο «στήριξης». 
∆ηλαδή οι Ευρωπαίοι θα προσφέ-
ρουν στους εκβιαστές τους το σχοινί 
με το οποίο εκείνοι θα τους δέσουν 
χειροπόδαρα. Και μάλιστα κατά πα-
ράβαση των... ευρωσυνθηκών!
● Οι αναγγελθείσες υποβαθμίσεις 
της πιστοληπτικής ικανότητας όλων 
των χωρών της ευρωζώνης και 
ολόκληρης της Ε.Ε. προοιωνίζονται 
την υποβάθμιση: 

α. του ευρωπαϊκού ταμείου στήρι-
ξης, του προσωρινού (EFSF) και του 
μελλοντικού (ESM – του επιλεγόμε-
νου και ως «μηχανισμού πτωχεύσε-
ων»),
β. του ευρωομολόγου, είτε το εγγυ-
ώνται όλες οι χώρες της ευρωζώνης 
είτε μόνο οι ισχυρότερες,
γ. του ίδιου του προϋπολογισμού 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης
4. Με απλά λόγια, η Ευρώπη δεν εί-
ναι σε θέση να εγγυηθεί τίποτε για 
τον εαυτό της διότι θεωρείται στο σύ-
νολό της αναξιόπιστη και αφερέγ-
γυα. Αυτό είναι το προοίμιο της δι-
αγραφόμενης οικονομικής και πο-
λιτικής κηδεμόνευσης του συνόλου 
της Ευρώπης.
5. Η... «απάντηση» της Γερμανίας –
με τη συνδρομή του πανικόβλητου 
και ξοφλημένου Σαρκοζί– σε όλα 
αυτά είναι η διασφάλιση του πλή-
ρους δημοσιονομικού και πολιτικού 
ελέγχου όλων των χωρών της ευρω-
ζώνης και της Ε.Ε. με τη δημιουργία 
αυτού που από καιρό περιγράφου-
με ως «δημοσιονομικό Νταχάου»!
6. Το δεύτερο σκέλος της υποτιθέ-
μενης απάντησής της είναι η εγκα-
τάλειψη των πιο αδύναμων χωρών, 
τις οποίες –με πρώτη την Ελλάδα– 
φιλοδοξεί να αναλάβει το ∆ΝΤ, το 
οποίο, όπως έχουμε γράψει από πέ-
ρυσι, έχει ήδη έτοιμα τα σχετικά δά-

νεια. 
Τα κονδύλια δε αυτά, κατά... σύ-

μπτωση, είναι ισόποσα του επόμε-
νου δανείου το οποίο θεωρητικά 
πρέπει να μας δώσει η τρόικα υπό 
τη σημερινή μορφή της.

Ούτε ευημερία λοιπόν ούτε κύ-
ρος ούτε ασφάλεια διασφαλίζει τελι-
κά η ευρωζώνη στα μέλη της. Η τρι-
πλή κατάρρευση της μεγαλειώδους 
απάτης είναι ήδη ορατή..

Η κρίσιμη προτεραιότητα

Με όλα τα παραπάνω δεδομέ-
να το βέβαιο πια είναι ότι η Ελλά-
δα, αργά ή γρήγορα, θα βρεθεί εκτός 
ευρώ, είτε το επιλέξουμε είτε μας 
«σουτάρουν». Το ερώτημα συνεπώς 
είναι αν η Ελλάδα είναι έτοιμη να 
επιβιώσει ύστερα από μια αναγκα-
στική έξοδο από το ευρώ.

Ανεξάρτητα λοιπόν από την 
άποψη του καθενός μας για τη σχέ-
ση της Ελλάδας με το ευρωνόμισμα, 
αυτό που οφείλουμε να γνωρίζου-
με είναι ότι μια νομισματική μετά-
βαση δεν είναι παιχνίδι, δεν μπορεί 
να συμβεί σε μια νύχτα και δεν μπο-
ρεί να γίνει απλώς επειδή άλλοι θα 
το αποφασίσουν – και μάλιστα με 
τους δικούς τους όρους. Χρειαζόμα-
στε επειγόντως πλήρη οικονομικό, 
πολιτικό και στρατηγικό σχεδιασμό 
που θα διασφαλίζει την εθνική μας 
επιβίωση.

∆εν είναι τυχαίο ότι όλα τα κατα-
στροφολογικά σενάρια τραπεζιτών 
και ευρωκρατών για την περίπτω-

ση εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ 
εδράζονται σε μία και μόνη προϋ-
πόθεση: ότι η Ελλάδα θα πάει σε νέο 
νόμισμα (είτε «μαλακό ευρώ», είτε 
παλιά ή νέα δραχμή, είτε αυτόνομη 
είτε συνδεδεμένη με το... δολάριο!) 
διατηρώντας τα χρέη της. 

Αυτό είναι το νόημα της δημι-
ουργίας τού –ήδη επισπευδόμενου– 
μηχανισμού ελεγχόμενων από την 
ευρωζώνη πτωχεύσεων (ESM) και 
μάλιστα με την πτώχευση να αποτε-
λεί... προϋπόθεση για να δανειστείς. 
Αρκεί δηλαδή «να τα τινάξεις» συ-
νεχίζοντας να χρωστάς. Πόσο πιο ξε-
κάθαρο να το κάνουν οι άνθρωποι 
για να το καταλάβουμε κι εμείς εδώ 
στη βαλκανική μας ευρωμπανανία;

Το σημαντικό λοιπόν είναι ότι η 
Ελλάδα οφείλει να έχει (από... προ-
χθές) έτοιμα τα εναλλακτικά μοντέ-
λα μετάβασης σε εθνικό νόμισμα με 
όρους επιβίωσής της. Ούτε η ανόη-
τη και μηδέποτε τεκμηριωθείσα κα-
ταστροφολογία βοηθάει τη χώρα 
ούτε η γελοία αισιοδοξία ότι «θα τα 
καταφέρουμε».

Το ευρώ δεν μας αντέχει. Ούτε 
εμείς το αντέχουμε. Όπως επίσης εί-
ναι αδύνατον να αποπληρώσουμε ή, 
έστω, να διαχειριστούμε στοιχειω-
δώς το συνεχώς εκτοξευόμενο χρέ-
ος μας. Πόσοι ακόμη και μέχρι πότε 
θα πρέπει να μας λένε κατάμουτρα 
ότι πρέπει μονομερώς να απαλλα-
γούμε από δαύτο – και μάλιστα όσο 
προλαβαίνουμε; 

Τα παραπάνω, όσο και αν στην 
Ελλάδα ομφαλοσκοπούμε, τα διαπι-
στώνει όλος ο πλανήτης σχεδόν από 
την αρχή της ελληνικής και ευρω-
παϊκής κρίσης χρέους – εκτός φυ-
σικά από τις τράπεζες και τα κερ-
δοσκοπικά funds που θέλουν να 
συνεχιστεί το «πάρτι» πάνω στο ελ-
ληνικό ερείπιο και να διασφαλι-
στούν οι όροι της εσαεί χρεοκοπίας 
της Ελλάδας, όσο κι αν μας κοστίσει, 
σε όποια καταστροφή κι αν μας κα-
ταδικάσει.

Αν λοιπόν κάτι οφείλουμε στον 
εαυτό μας, αυτό είναι να σχεδιάσου-
με ως χώρα από σήμερα την επιβίω-
σή μας εκτός του ευρώ, καθώς η έξο-
δός μας έχει καταστεί –ανεξαρτήτως 
μεθόδου– αναπόφευκτη. Αλλά και 
να διασφαλίσουμε τη μελλοντική 
δυνατότητά μας να ορίζουμε εμείς 
το καθεστώς των χρεών μας. Η επο-
χή δεν σηκώνει ούτε... ψοφοδεείς ευ-
γένειες ούτε δισταγμούς. Οφείλουμε 
να είμαστε έτοιμοι για όλα. Και απο-
φασισμένοι να επιβιώσουμε...

* ∆ιευθυντής σύνταξης της εφημε-
ρίδας «Το Ποντίκι»

     ΕΛΛΑ∆Α

Του Σταύρου Χριστακόπολου*

“ 

Ούτε ευημερία 

λοιπόν ούτε κύ-

ρος ούτε ασφά-

λεια διασφαλί-

ζει τελικά η ευ-

ρωζώνη στα 

μέλη της.

Η τριπλή κατάρρευση της ευρωζώνης
Χρειαζόμαστε επειγόντως στρατηγική επιβίωσης εκτός του ευρώ

Με όλα τα παραπάνω δεδομένα το βέβαιο πια είναι ότι η Ελλάδα, αργά 
ή γρήγορα, θα βρεθεί εκτός ευρώ, είτε το επιλέξουμε είτε μας «σουτά-
ρουν». 
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Ο κόσμος που ξέραμε μέχρι προχθές 
αποσυντίθεται με ταχύτατους ρυθ-
μούς και ζούμε κολοσσιαίες γεωπο-
λιτικές ανατροπές. Η ∆ύση δεν είναι 
πλέον ένα ενιαίο μπλοκ, έχει διαιρεθεί 
σε αντιμαχόμενα γεωπολιτικά στρατό-
πεδα, τροποποιώντας την παγκόσμια 
σκακιέρα σε μια διάταξη που θυμίζει, 
εν πολλοίς, εκείνη της εποχής των δύο 
παγκόσμιων πολέμων.

Η 
Γερμανία έχει συγκροτήσει μια 
ηπειρωτική σφαίρα επιρροής 
και αξιώνει ευρωπαϊκή ηγε-
μονία. Στο εγχείρημά της έχει 

προσδέσει και τη Γαλλία, μ’ έναν Σαρκο-
ζί παραδομένο στη Μέρκελ σε τέτοιο βαθ-
μό, ώστε η πολιτική της κυβέρνησής του να 
θυμίζει εκείνη της κυβέρνησης του Βισύ. Γι’ 
αυτό, εξάλλου, τον κατηγορεί όλο το φάσμα 
της εσωτερικής αντιπολίτευσης στη Γαλλία, 
από τους σοσιαλιστές, τους ελάχιστους ενα-
πομείναντες γκωλικούς, μέχρι την άκρα δε-
ξιά.

Ταυτόχρονα, ενισχύονται και οι τάσεις 
αντισυσπείρωσης. Οι Άγγλοι μοιάζουν να 
ξυπνούν από το λήθαργο και να ενεργο-
ποιούν, μαζί με τους Αμερικανούς, το έτε-
ρο δυτικό στρατόπεδο των μεγάλων (αερο)
ναυτικών δυνάμεων. Η Ευρώπη, μέσα στο 
σκηνικό της ραγδαία επιδεινούμενης οικο-
νομικής κρίσης, και της αδυναμίας της Ε.Ε. 
να καταστρώσει ένα βιώσιμο σχέδιο διεξό-
δου, γίνεται πεδίο ανταγωνισμών μεταξύ 
των δύο πόλων. Σε αυτό τον ανταγωνισμό 
μπορούμε να αποδώσουμε τα πρόσφατα 
σενάρια για την προσχώρηση της Ελλάδας 
στο δολάριο, ως προωθούμενη από συγκε-
κριμένα κέντρα εναλλακτική λύση απέναντι 
στην ασφυξία που επιβάλλουν οι Γερμανοί. 

Παράλληλα, στην ευρύτερη περιοχή, η 
Ρωσία έχει εισέλθει αποφασιστικά στο στίβο 
της συγκρότησης σφαιρών επιρροής, προ-
ωθώντας τη δική της εκδοχή της Ευρασια-
τικής Ένωσης. 

Και βέβαια, είναι η νεοθωμανική Τουρ-
κία, η οποία, βάσει των τελευταίων εξελίξε-
ων (εκλογές στην Τυνησία, το Μαρόκο και 
την Αίγυπτο), αξιώνει τη συγκρότηση ενός 
μεσογειακού, μουσουλμανικού μπλοκ δυ-
νάμεων, διεκδικώντας επιρροή από τις χώ-
ρες του Μαγκρέμπ μέχρι τα Βαλκάνια.

Σ’ αυτό το σκηνικό, η Ελλάδα αντιμετω-
πίζει πρώτα και κύρια δύο θανάσιμους κιν-
δύνους. Είναι αφενός η Γερμανία, η οποία 
την απειλεί με πολιτικο-οικονομικό στραγ-
γαλισμό, και είναι η Τουρκία που αξιώνει τη 
δορυφοροποίηση της ρημαγμένης χώρας. 
Η πρώτη ενδιαφέρεται κυρίως να εγκαθι-
δρύσει μια γεωπολιτική σφήνα στη Μεσό-
γειο, αλλά και να αξιοποιήσει το πράσινο 
ενεργειακό πλεονέκτημα που διαθέτει η Ελ-
λάδα. Η δεύτερη, εγκαθιδρύει συστηματικά 
πολιτικο-οικονομικές σχέσεις εξάρτησης, 

ιδιαίτερα με τη Βόρεια Ελλάδα, το Αιγαίο 
και τη Θράκη (η Τουρκία έχει φτάσει ακόμα 
και να είναι προνομιακός δέκτης των ελλη-
νικών εξαγωγών), και παράλληλα διαμορ-
φώνει όρους γεωπολιτικής περικύκλωσης 
οικοδομώντας ένα μουσουλμανικό τόξο στα 
Βαλκάνια (Νότια Βουλγαρία, Σκόπια, Αλ-
βανία –βλέπε και τις τελευταίες δηλώσεις 
Νταβούτογλου για την πρόσφατη υπέρ των 
Σκοπίων απόφαση της Χάγης). Το πιο επι-
κίνδυνο με τις δύο απειλές είναι ότι οι δυ-
νάμεις έχουν συμπληρωματικά συμφέρο-
ντα και μπορούν να συμμαχήσουν, όπως 
το έκαναν στις αρχές του 20ου αιώνα. Μαζί, 
δηλαδή, με το νεοθωμανισμό και την από-
πειρα οικοδόμησης ενός τέταρτου πολιτικο-
οικονομικού Ράιχ, δεν είναι διόλου απίθα-
νο να δούμε και μια επανάληψη της στενής 
γερμανοτουρκικής συνεργασίας στο μοίρα-
σμα της περιοχής μας –όπως άλλοτε είχε γί-
νει με το σιδηρόδρομο της Βαγδάτης και τη 
στενή γερμανοτουρκική στρατιωτική συ-
νεργασία.

Πραγματικά, αν αναλογιστούμε τη σο-
βαρότητα των προκλήσεων και των απει-
λών που δεχόμαστε σήμερα, θα κατανοή-
σουμε πόσο για κλάματα είναι το επίπεδο 
της εσωτερικής αντιπαράθεσης που πραγ-
ματοποιείται σήμερα στη χώρα μας. Το 
πόσο τραγικά λίγοι αποδεικνύονται όλοι οι 
πόλοι που συγκρούονται σήμερα στη χώρα 
μας, ως προς το να καταρτίσουν μια στρατη-
γική επιβίωσης που να λαμβάνει υπόψη την 
αναδιάταξη του παγκόσμιου σκηνικού.

Ως προς αυτό, ο οικονομισμός ο οποί-
ος κυριαρχεί τον τελευταίο καιρό ως κλί-
μα μέσα στην ελληνική κοινωνία είναι χα-
ρακτηριστικός: Είναι σαν να μας οδηγούν 
στην γκιλοτίνα και εμείς να κοιτάμε την τσέ-
πη μας που συρρικνώνεται. Σ’ αυτό το σύν-

δρομο –κατάλοιπο μιας προηγούμενης πε-
ριόδου, που ο Έλληνας νόμιζε ότι είχε λυμέ-
να όλα του τα υπαρξιακά-ιστορικά του προ-
βλήματα και συμπεριφερόταν ως δυτικός 
καταναλωτής– μπορούμε να εντοπίσουμε 
την ανυπαρξία οποιασδήποτε απόπειρας 
σφαιρικής προσέγγισης της πραγματικότη-
τας, στα πλαίσια και του αντιμνημονιακού 
χώρου: Ας δούμε, για παράδειγμα, την πρό-
ταση άμεσης εξόδου από το ευρώ. Επί της 
ουσίας, τα επιχειρήματα της άποψης αυτής 
δεν έχουν να κάνουν με τη συγκεκριμένη 
κατάσταση στην Ελλάδα, αλλά με το εάν τε-
χνικά κάτι τέτοιο είναι εφικτό ή με το τι έκα-
νε η Αργεντινή το 2001, αν η Γαλλία διόρ-
θωσε τα χρέη της με ισολογιστικά τρικ στις 
αρχές του 1960 κι αν οι ΗΠΑ έκαναν στά-
ση πληρωμών μετά τον αμερικανοϊσπανι-
κό πόλεμο! Χρήσιμα, δηλαδή, για την οικο-
νομική ιστορία και μια κριτική δημοσιονο-
μική θεωρία, αλλά εντελώς άχρηστα για το 
άμεσο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζου-
με. 

Το πρόβλημα υπερβαίνει τη διαιρετι-
κή τομή μεταξύ των συγκροτημένων μνη-
μονιακών και αντιμνημονιακών στρατοπέ-
δων. Αμφότεροι είναι κατώτεροι των περι-
στάσεων, μιας και αποφεύγουν να απαντή-
σουν στο πρωταρχικό ερώτημα επιβίωσης 
που αντιμετωπίζουμε: Βλέπουμε ως λαός 
τους εαυτούς μας να πορευόμαστε ελεύθε-
ροι στον 21ο αιώνα ή όχι; Αν ναι, πώς θα 
το κάνουμε βάσει των δεδομένων συσχετι-
σμών; Πώς θα διαμορφώσουμε τις ισορρο-
πίες έτσι ώστε να μας επιτρέψουν να ζήσου-
με ελεύθεροι; Πώς θα ανασχέσουμε τη γερ-
μανοτουρκική επέλαση στα Βαλκάνια; Θα 
συμμαχήσουμε με τους Ρώσους; Τους Αμε-
ρικάνους και τους Άγγλους; Θα ακολουθή-
σουμε την παράδοση, να καθορίζεται η ελ-
ληνική εξωτερική πολιτική από το σύνδρο-
μο της μονομερούς εξάρτησης που διακατέ-
χει ιστορικά της ελλαδικές άρχουσες τάξης; 
Ή μήπως μπορούμε αυτή τη στιγμή να κα-
θορίσουμε μια πολύπλευρη εθνική στρατη-
γική, που ν’ αξιοποιεί την έξαρση των πλα-
νητικών ανταγωνισμών, δημιουργώντας 
χώρο ελευθερίας για τους Έλληνες;

∆εν θα αναλύσουμε εδώ τους όρους 
μιας αυτόνομης εθνικής στρατηγικής. Πριν 
από αυτό, σημασία έχει ν’ αντιληφθούμε ότι 
οι οικονομικές διεκδικήσεις και τα αιτήμα-
τα, που σαφώς πρέπει να αντιτάξει ο ελληνι-
κός λαός, πρέπει να εγγράφονται στα πλαί-
σια μιας ευρύτερης πρότασης και στρατηγι-
κής. Μέχρι σήμερα, σκεφτόμασταν ως δή-
θεν Ευρωπαίοι τα εσωτερικά κοινωνικά και 
οικονομικά μας προβλήματα. Σαν να μην 
υπάρχει ο κίνδυνος να αντιμετωπίσουμε, 
ανά πάσα στιγμή, ένας λαός δέκα εκατομ-
μυρίων με πενιχρή οικονομική δύναμη, ζη-
τήματα επιβίωσης. Αν δεν κατανοήσουμε τη 
σημασία αυτής της διάστασης, τότε ένα είναι 
βέβαιο: Ότι ο νεοραγιαδισμός έχει επιβιώ-
σει μέσα στη συνείδησή μας, είτε με μνημο-
νιακό είτε με αντιμνημονιακό προσωπείο.

Νέο σύμπλεγμα ισορροπιών 
Η Ελλάδα στη δίνη των νέων γεωπολιτικών ανταγωνισμών

Του Γιώργου Ρακκά

Ολοκληρώνονται τις επόμενες ημέρες οι ερ-
γασίες προετοιμασίας του Ανταλλακτηρίου 
Αγροτικών και Ελληνικών Προϊόντων «Αλ-
ληλέγγυον», έτσι ώστε να αρχίσει να υποδέ-
χεται τα πρώτα αγροτικά/ελληνικά προϊόντα, 
τα οποία θα τα διαθέτει ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΑΠΟΛΥ-
ΤΩΣ ΚΕΡ∆ΟΣ στους καταναλωτές της Αθήνας.

Το «Αλληλέγγυον» βρίσκεται στην εύκολα προ-
σβάσιμη –τόσο για τους κατοίκους της Αττι-
κής, όσο και για τους αγρότες της περιφέρει-
ας– περιοχή  του Κολωνού και συγκεκριμένα 
πίσω από τον Σταθμό Λαρίσης και στη διεύ-
θυνση Αγίας Σοφίας 50 και ∆ιδυμοτείχου, με 
συνολικό εμβαδόν χώρου, για την πώληση 
των προϊόντων, 200 τετραγωνικά μέτρα.

Καλούνται οι εθελοντές, οι αγρότες και οι κατα-
ναλωτές, να δηλώσουν συμμετοχή – ο κα-
θένας φυσικά από τη δική του πλευρά και τη 
δική του διάθεση και δυνατότητα -  στον υπεύ-
θυνο του ανταλλακτηρίου κ. Γιάννη Γαλανό-
πουλο, στο τηλέφωνο 6975646728.

Να υπενθυμίσουμε πως ήδη έχει οργανωθεί η 
πρώτη ροή αγροτικών προϊόντων (όπως φα-
σόλια, ρύζια, φακές, μακαρόνια, τσίπουρα, 
κρασιά, μέλια, αλεύρι κλπ) και τα οποία θα 
πωλούνται σε τιμές «χωραφιού» στους κα-
ταναλωτές, ενώ παράλληλα οργανώνεται δί-
κτυο τροφοδοσίας μόνο ελληνικών προϊό-
ντων καθετοποιημένης παραγωγής (100%, 
δηλαδή, ελληνικά), αλλά και προϊόντων που 
δεν παράγονται στην Ελλάδα, αλλά θα εισα-
χθούν από ομοειδούς τύπου συνεταιριστικές-
μη κερδοσκοπικές οργανώσεις του εξωτε-
ρικού.

Οι στόχοι του «Αλληλέγγυου» είναι:
α) στις σκοτεινές εποχές που βιώνουμε και στις 

σκοτεινότερες που έρχονται, να μην πεινά-
σει κανείς,

β) να φθάσουν τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα 
στον καταναλωτή σε τιμές «χωραφιού»,

γ) να υπάρξει μια δυναμική απάντηση στην 
άγρια κερδοσκοπία των πολυεθνικών και 
των σκουπιδιών που μας ταΐζουν,

δ) να γνωρίσουν, επιτέλους, οι καταναλωτές 
των αστικών κέντρων τους απλούς αγρότες 
και τα προϊόντα τους, και,

ε) να κοπεί ο δρόμος για τους μαυραγορίτες, οι 
οποίοι ακονίζουν τα μαχαίρια τους, για την 
περίπτωση που η Ελλάδα εισέλθει στον εκβι-
ασμό του διατροφικού εφιάλτη.

 Οι πολίτες από την πλευρά τους, οι εθελοντές 
που έχουν ελεύθερο χρόνο και θέλουν να 
βοηθήσουν, οι αγρότες που θέλουν να φθά-
σουν στους καταναλωτές χωρίς μεσάζοντες 
και «νταβατζήδες», και οι καταναλωτές που 
επιθυμούν να προμηθευθούν καλά και ποι-
οτικά προϊόντα σε τιμές χωριού και χωρα-
φιού, ας βάλουν και αυτοί το δικό τους λιθα-
ράκι. Γιατί, όπως έλεγε και ο μπαμπα-Γιάννης 
ο Μακρυγιάννης, «για να φκιάξωμεν χωρίον, 
πρέπει να φύγουμε από το εγώ και να πάμε 
στο εμείς».

Και η ώρα, «ήγγικεν».

Το 
Αλληλέγγυον

∆ιάταξη που θυμίζει την εποχή των μεγά-
λων πολέμων
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Πολλοί έχουν εκπλαγεί με την 
απροκάλυπτα ηγεμονική στάση 
της Γερμανίας τους τελευταίους 
μήνες. Κι όμως, η ιδέα της γερ-
μανικής πρωτοκαθεδρίας στην 
Ευρώπη ήταν εδώ και πολύ και-
ρό υπό επεξεργασία στο εσωτε-
ρικό της γερμανικής κοινωνίας, 
μάλιστα μέσα από πολύ ενδια-
φέρουσες ιστορικές αναφορές 
και αναλογίες, όπως μαρτυρά 
το παρακάτω δημοσίευμα του 
2006, που αφορά το πώς επέ-
λεξε η γερμανική προεδρία να 
γιορτάσει τα 50 χρόνια από τη 
Συνθήκη της Ρώμης. Το ανα-
δημοσιεύουμε στα πλαίσια του 
αφιερώματος της Ρήξης, παρ’ 
όλο που πρόκειται για ένα κεί-
μενο του 2006, γιατί καταδει-
κνύει ότι, παρά τα διάφορα άλ-
λοθι και τους γελοίους ισχυρι-
σμούς περί αντιγερμανισμού, η 
γερμανική αυτοκρατορική λο-
γική σαφέστατα αναβιώνει στην 
πολιτική της Μέρκελ. 

Ρήξη

Τ 
ο μεσαιωνικό πανευρω-
παϊκό γερμανικό ράιχ εί-
ναι ένα έγκυρο μοντέ-
λο για τη σημερινή ένω-

ση των ευρωπαϊκών κρατών. Έτσι 
ισχυρίζεται ο υπουργός Πολιτι-
σμού του βερολινέζικου ομοσπον-
διακού κράτους, Μπερντ Νόιμαν. 
Σύμφωνα μ’ αυτόν, η ανάμνηση της 
Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας 
του γερμανικού έθνους αποκαλύ-
πτει μια εσωτερική ιστορική αναλο-
γία με την ίδρυση και την επέκταση 
της ΕΕ. Αυτά τα σχόλια έγιναν κατά 
την προετοιμασία των εορτασμών 
για την 50η επέτειο της ΕΟΚ στο 
Βερολίνο, στις οποίες η καγκελάρι-
ος Άγκελα Μέρκελ είχε προσκαλέ-
σει τον Γερμανό πάπα, Ιωσήφ Ρά-
τζιγκερ. Ο Ράτζιγκερ είναι αφοσιω-
μένος οπαδός της «αυτοκρατορικής 
ιδέας» και επρόκειτο να μιλήσει 
στη γερμανική πρωτεύουσα για τις 
«πνευματικές ρίζες» της Ευρώπης. 
Η επιλογή της κυβέρνησης να ανα-
βιώσει το αυτοκρατορικό ιδεώδες 
θα σφραγίσει τη γερμανική προε-
δρία της Ε.Ε., επιβεβαιώνοντας τους 
φόβους των Γάλλων, των Βρετανών 
και σχεδόν όλων των κρατών της 
Ανατολικής Ευρώπης. Πτέρυγες 
των γερμανικών ελίτ προειδοποι-

ούν για την υπερβολική δημοσιό-
τητα που έχουν λάβει οι γερμανικές 
ηγεμονικές αξιώσεις.

Μεγάλης σημασίας
Όπως είπε και ο υπουργός Πολι-
τισμού του βερολινέζικου κρατιδί-
ου, Μπέρντ Νόιμαν, το γερμανικό 
ράιχ του Μεσαίωνα μπορεί, «από 
τη σημερινή σκοπιά», να λειτουρ-
γήσει ως «αξιόπιστο μοντέλο για τη 
λειτουργία ενός υπερκράτους». Ο 
Νόιμαν έκανε αυτές τις δηλώσεις 
κατά τα εγκαίνια μιας έκθεσης, στις 
27 Αυγούστου, η οποία ήταν αφι-
ερωμένη σε αυτό το υποτιθέμενο 
ιστορικό παράδειγμα (Η Αγία Ρω-
μαϊκή Αυτοκρατορία του Γερμανι-
κού Έθνους, 962-1806.) Λόγω της 
προβολής της (ένα μεγάλο μέρος 
της πραγματοποιήθηκε στο κρα-

τικό Ιστορικό Μουσείο του Βερο-
λίνου), η έκθεση συγκέντρωσε τη 
δημόσια προσοχή. Η παρέμβαση 
του υπουργού Πολιτισμού, ο οποί-
ος είναι φανατικός υποστηρικτής 
της καγκελαρίου, ενίσχυσε την πο-

λιτική διάσταση της έκθεσης. Ο δε-
δηλωμένος σκοπός των οργανω-
τών είναι να εξετάσουν το παρελθόν 
της Παλιάς Ευρώπης, σε μια περί-
οδο ριζικής εσωτερικής αναζήτη-
σης και αναδιατάξεων. Σύμφωνα 
με τους οργανωτές, έχουν εντοπίσει 
δομές και εξελικτικές διαδικασίες, 
που είναι εξαιρετικής σημασίας για 
την ομοσπονδιακή οικοδόμηση της 
Ευρώπης. 

Η Ευρώπη του μέλλοντος
Από τον ∆εύτερο Παγκόσμιο Πό-
λεμο και μετά, οι δημόσιες αναφο-
ρές στις δομές του μεσαιωνικού 
ράιχ, που είναι προφανείς στα λό-
για του Νόιμαν, συνήθιζαν ν’ απο-
τελούν ίδιον της άκρας δεξιάς ή 
συνδέονταν με κληρικο-συντηρητι-
κούς κύκλους. Τέτοιες ήταν οι από-

ψεις του πολιτικού της CSU (Χρι-
στιανική Κοινωνική Ένωση) και εγ-
γονού του αυστριακού κάιζερ, Ότο 
φον Άψμπουργκ, ο οποίος υποστή-
ριζε, κατά τα τέλη της δεκαετίας του 
1970, ότι «η ευρωπαϊκή ενοποίη-
ση της εποχής μας [...] ακολουθεί το 
μεγάλο περίγραμμα και τις αρχές 
του ράιχ, που συνεχίζουν να επιβι-
ώνουν μετά το 1806, επειδή ήταν 
εξαιρετικά έγκυρες». Παρομοίως, 
η Πανευρωπαϊκή Ένωση, μια ένω-
ση οπαδών της Ε.Ε. που πρόσκει-
ται στο CSU, υποστηρίζει ότι «η δι-
αχρονική σημασία του ράιχ πρέπει 
να αναγεννηθεί στην Ευρώπη του 
μέλλοντος, για το συμφέρον της ∆ύ-
σης». 

Κεντρική Ευρώπη
Ο λόγος του υπουργού Πολιτισμού 
του κρατιδίου του Βερολίνου προ-
καλεί επίσης όλα τα κράτη που συ-
νορεύουν με τη Γερμανία, προς τον 
Νότο και την Ανατολή. Ο υπουργός 
έκανε άμεση αναφορά στην Πολω-
νία και την Τσεχία, όταν υποστήρι-
ξε ότι η Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρα-
τορία του γερμανικού έθνους είναι 
μέρος πολλών σημερινών ευρω-
παϊκών χωρών. Σύμφωνα με τον 
Νόιμαν, «η Γερμανία και η Κεντρι-
κή Ευρώπη είναι ιστορικά και πο-
λιτιστικά αξεδιάλυτα δεμένες μετα-
ξύ τους». [...] 
Φόβοι
Η αναβίωση της μυθολογίας  περί 
του ράιχ έχει υποστεί έντονες επι-
κρίσεις. Σε μια συνέντευξη Τύπου, 
ο ιστορικός Χάινριχ Όγκουστ Βίν-
κλερ μίλησε για τη σημασία που 
είχε ο μύθος του ράιχ για τη ναζιστι-
κή προπαγάνδα. Σύμφωνα με τον 
Βίνκλερ, είχε πολύ μεγάλη σημα-
σία το ότι πάντοτε το ράιχ ήταν κάτι 
παραπάνω από ένα κανονικό εθνι-
κό κράτος. Όταν, το 1939, ο Χίτλερ 
ανακήρυξε την ίδρυση του προτε-
κτοράτου της Βοημίας και της Μο-
ραβίας, μετά την προσάρτηση της 
Τσεχοσλοβακίας, οι κρατικοί παγ-
γερμανιστές ιστορικοί επιβεβαίω-
ναν ότι επρόκειτο για μια κίνηση 
συμβατή με την παλιά αυτοκρατο-
ρική ιδέα, που πάντοτε ήταν υπε-
ρεθνική. Ο Βίνκλερ προειδοποιεί 
για την πρόκληση νέων εντάσεων 
μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών. 
η επίκληση του ράιχ θα «προκα-
λούσε αναπόφευκτα φόβους για τις 
γερμανικές αξιώσεις, ιδιαίτερα αν 
αναδειχθεί σε μοντέλο για τη γερ-
μανική διακυβέρνηση».

Του German-Foreign-Policy.com

“ 

...Το μεσαιω-

νικό ράιχ ως 

πρότυπο ορ-

γάνωσης της 

Ομοσπονδιακής 

Ευρώπης...

Η διακυβέρνηση ενός υπερκράτους
Τα ιστορικά πρότυπα που αναζητούσε η γερμανική προεδρία για να γιορτάσει τα 15χρονα της ΕΟΚ... 

«Το μεσαιωνικό πανευρωπαϊκό γερμανικό ράιχ είναι ένα έγκυρο μοντέλο για τη σημερινή Ε.Ε.»

     ΕΝΑ ΝΕΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΡΑΙΧ;
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Χθες, στη διάρκεια μιας τηλεοπτι-
κής συζήτησης, ανέφερα το όνομα 
του Βίσμαρκ προκειμένου να απο-
δώσω ανάγλυφα την άποψή μου 
για την ευρωπαϊκή πολιτική της 
κυρίας Μέρκελ.

Η σύγκριση με τον Όττο 
φον Μπίσμαρκ, πρώτο 
καγκελάριο της Γερμανι-
κής Ομοσπονδίας, που 

πραγματοποίησε την ενοποίηση της 
Γερμανίας, δημιούργησε τις κοινωνι-
κές ασφαλίσεις και διεξήγαγε τον πό-
λεμο ενάντια στη Γαλλία, το 1870, δεν 
είναι δική μου: η πατρότητα ανήκει 
στον Σίγκμαρ Γκάμπριελ, πρόεδρο 
του γερμανικού Σοσιαλιστικού Κόμ-
ματος (SPD). Είναι μια παρομοίωση 
που έγινε μπροστά στο Εθνικό Συμ-
βούλιο του γαλλικού Σοσιαλιστικού 
Κόμματος, την περασμένη άνοιξη. Νο-
μίζω, επίσης, αν θυμάμαι καλά, ότι Η 
Επιστροφή του Βίσμαρκ είναι ο τίτλος 
ενός βιβλίου του Ζωρζ Βαλάνς, ο οποί-
ος χρημάτισε διευθυντής σύνταξης 
στα περιοδικά Expension και Express, 
βιβλίο που εκδόθηκε το 1990. Και δεν 
αναφέρω τους κ.κ. Γκαμπριέλ και Βα-
λάνς για να τους χρησιμοποιήσω ως 
άλλοθι, αλλά για να υπογραμμίσω ότι, 
εδώ και είκοσι χρόνια περίπου, ζού-
με μια «επιστροφή του πραγματικού» 
στις σχέσεις μας με τη Γερμανία, την 
οποία πρέπει να κατανοήσουμε ώστε 
να δράσουμε διαφορετικά.

Άλλωστε, πρέπει να προσθέσω 
ότι, πριν δεκαπέντε χρόνια, το πορτραί-

το του Βίσμαρκ κοσμούσε το γραφείο 
του κ. Κίνκελ, υπουργού Εξωτερικών 
του Χέλμουτ Κολ και ηγέτη του Κόμ-
ματος των Φιλελευθέρων ∆ημοκρα-
τών (FDP). Και, σίγουρα, δεν το κρέμα-
σα εγώ! 

Το γεγονός ότι, ωθούμενη από τη 
συνειδητοποίηση της γήρανσής της, η 
Γερμανία επιθυμεί ένα ισχυρό νόμι-
σμα, σχετικοποιεί τη σημασία της σχέ-
σης της με τη χώρα μας και σκέφτεται 
να ασκήσει μια «ήπια ηγεμονία», σύμ-
φωνα με τα λόγια του Γιόσκα Φίσερ, 
δεν αποτελεί παρά ένα στοιχείο ανά-
λυσης, στοιχείο που δεν έχει κανένα 
χαρακτήρα γερμανοφοβίας ή λαϊκι-
σμού. Πρόκειται για μια διαπίστωση 
που θα πρέπει να εντάξουμε στο σύ-
στημα πλοήγησής μας. 

Ο Βίσμαρκ έκανε την πολιτική 
επιλογή να ενώσει τα γερμανικά πρι-
γκιπάτα προσπαθώντας να κυριαρχή-
σει στις ευρωπαϊκές χώρες, και ιδιαί-
τερα στη Γαλλία. Με μια εκπληκτική 
αντιστοιχία, η καγκελάριος Άνγκελα 
Μέρκελ προσπαθεί να λύσει τα εσω-
τερικά της προβλήματα επιβάλλοντας 
την οικονομική και χρηματοπιστωτι-
κή πολιτική των Γερμανών συντηρητι-
κών σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη. Η 
παλαιά πολιτική επέκτασης και εδαφι-
κής ισχύος μετατίθεται σήμερα στο πε-
δίο της οικονομικής κυριαρχίας.

Είναι αλήθεια ότι οι Γερμανοί δι-
απνέονται από ένα έντονο ειρηνιστι-
κό συναίσθημα και ήταν οι περισσό-
τεροι που διαδήλωσαν ενάντια στην 
επέμβαση στο Ιράκ. Για παράδειγμα, 
οι Γερμανοί δεν έχουν πλέον τη διά-
θεση να ευθυγραμμίζονται με την Ου-
άσιγκτον. Σημαίνει όμως αυτό, άραγε, 

ότι έχουν εγκαταλείψει κάθε εθνική 
φιλοδοξία; Σημαίνει, άραγε, ότι έχουν 
παραιτηθεί ρητά από κάθε επιθυμία 
να επιβάλουν τα εθνικά τους συμφέ-
ροντα; Σίγουρα όχι.

Θεωρώ ότι είναι προφανές πως, 
για τον γερμανικό πληθυσμό, μέσα 
από το ζήτημα του ευρώ, παίζεται το 
ζήτημα της συσσώρευσης των πλεο-
νασμάτων που θα του επιτρέψουν να 
αντιμετωπίσει τη γήρανσή του. Εδώ 
βρίσκεται το κλειδί του εγωισμού, ακό-
μα και του ρίσκου που παίρνει, και μας 
υποχρεώνει να πάρουμε, σε σχέση με 
το ευρώ, με την επικίνδυνη και αυτο-

κτονική, για τον ίδιο, αδιαλλαξία του, σε 
αυτή την κρίση χρέους των κρατών.

Στο ζήτημα του ευρώ, λοιπόν, οι 
Γερμανοί ακολουθούν μια εθνική πο-
λιτική, μια πολιτική που εξυπηρετεί 
αποκλειστικά τα δικά τους συμφέρο-
ντα: Ακολουθώντας την πολιτική των 
αγορών και όχι των λαών, επιβάλλο-
ντας σχέδια λιτότητας σε όλη την Ευ-
ρώπη, αρνούμενοι τα ευρωομόλογα 
και την επέμβαση της Κεντρικής Ευ-
ρωπαϊκής Τράπεζας, ώστε να επα-
ναγοραστούν τα κρατικά χρέη. Νομί-
ζω, μάλιστα, ότι οι γερμανικές ελίτ δεν 
φοβούνται να διακηρύξουν ότι σκέ-
φτονται κατ’ αρχάς με όρους εθνικού 
συμφέροντος. Χωρίς αμφιβολία, είχα-
με συνηθίσει να βλέπουμε μια Γερμα-
νία, διχασμένη ανάμεσα στη Βόννη και 
το ανατολικό Βερολίνο, να χάνεται από 
το ιστορικό προσκήνιο και να ακολου-
θεί δύο παράλληλους δρόμους, εξαιτί-
ας της αδυναμίας που προέκυψε μετά 
το 1945. Πιθανόν να είχαμε συνηθί-
σει στην ιδέα ότι, από τότε και μετά, οι 
Γερμανοί δεν μπορούσαν να ακολου-
θήσουν άλλο δρόμο από εκείνον της 
υποταγής στους αποπολιτικοποιημέ-
νους κανόνες της ευρωπαϊκής κοινοτι-
κής ολοκλήρωσης. Αυτή η εποχή πέ-
ρασε ανεπιστρεπτί. Είκοσι χρόνια μετά 
την επανένωση, θα πρέπει απλώς να 
το συνειδητοποιήσουμε.

Ο διάλογος, που οφείλουμε να δι-
ατηρήσουμε με τους Γερμανούς ιθύ-
νοντες, θα πρέπει να αποσκοπεί στο να 
συνειδητοποιήσει το Βερολίνο το συμ-
φέρον που έχει στη διάσωση του ευρώ 
και να εγκαταλείψει τα επαναλαμβανό-
μενα σχέδια αυστηρής λιτότητας. Η 
επιστράτευση των Ευρωπαίων ηγε-

τών από το ζεύγος Μέρκελ-Σαρκοζί, 
οι συστάσεις για όλο και πιο αυστηρά 
προγράμματα λιτότητας, προκαλούν 
στον πληθυσμό των εταίρων μας επι-
κίνδυνα συναισθήματα πικρίας, που 
εξυπηρετούν μεν τα συμφέροντα της 
Γερμανίας, αλλά καταστρέφουν σταδι-
ακά την Ευρώπη και το ευρώ. 

Η ευρωπαϊκή πολιτική του Νικο-
λά Σαρκοζί, που έχει πια εγκατασταθεί 
στον χώρο αποσκευών της γερμανι-
κής δεξιάς, είναι μια πολιτική αδυναμί-
ας απέναντι στη Γερμανία, που παρα-
σύρει την Ευρώπη σε μια σπειροει-
δή ύφεση. Έχει έρθει η στιγμή να πο-
λεμήσουμε αυτό το διευθυντήριο της 
γερμανο-γαλλικής δεξιάς, με γερμα-
νική κυριαρχία, που υποβάλλει τις ευ-
ρωπαϊκές χώρες σε επιλογές οι οποίες 
μας οδηγούν στο πολιτικό, οικονομικό 
και κοινωνικό χάος.

Σε ό,τι με αφορά, επιθυμώ έναν 
διάλογο με τη Γερμανία, απαλλαγμέ-
νο από αφέλειες. Αλλά θα πρέπει να 
υπενθυμίσουμε στους Γερμανούς φί-
λους μας γιατί και πώς δεν μπορεί να 
επιστρέψει ο Βίσμαρκ. Ας επιστρέψου-
με στην πραγματικότητα των γεγονό-
των: αυτή είναι η καλύτερη υπηρεσία 
που θα προσφέρουμε στην Ευρώπη, 
τη Γερμανία και τη Γαλλία.

*Γάλλος βουλευτής, στέλεχος του γαλλι-
κού Σοσιαλιστικού Κόμματος και ο τρί-
τος υποψήφιος στις εσωτερικές εκλογές 
του Σ.Κ., το 2011, για την επιλογή του 
προεδρικού υποψηφίου.

Μετάφραση: 
Χριστίνα Σταματοπούλου

Οι γερμανικές ελίτ δεν φοβούνται πλέον να διακηρύξουν πλέον ότι σκέφτονται με όρους εθνικού συμφέροντος...

Η κυρία Μέρκελ, ο Βίσμαρκ, το ευρώ...
Του Αρνώ Μοντεμπούρ*

Το περιεχόμενο της νέας ευρω-
παϊκής συνθήκης, που εξήγγειλαν 
η κ. Μέρκελ και ο κ. Σαρκοζί, εί-
ναι πολύ σοβαρό: πρόκειται για τη 
ληξιαρχική πράξη γέννησης μιας 
οπισθοδρομικής και αυταρχικής 
Ευρώπης. 

Η 
υιοθέτηση ενός θεσμοποιη-
μένου χρυσού κανόνα, στην 
πραγματικότητα σιδηρού 

κανόνα, που απαγορεύει κάθε ελ-
λειμματικό προϋπολογισμό, υπό τον 
έλεγχο του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρί-
ου, εγγυάται παρατεταμένες περιο-
ριστικές και υφεσιακές πολιτικές σε 
ολόκληρη την Ευρώπη. Πρόκειται 

για τη «χαμένη δεκαετία», στην οποία 
αναφέρθηκε η κ. Λαγκάρντ, με ορίζο-
ντα το 2020.  Οι αυτόματες κυρώσεις, 
μέσα από αυτή τη νομική καινοτο-
μία, που θα συνιστά τη θεσμοποίηση 
ενός κανόνα μειωμένης πλειοψηφί-
ας, θα τιμωρούν τις χώρες που αντι-
μετωπίζουν τις περισσότερες δυσκο-
λίες. Πρόκειται για την Ευρώπη της 
πειθάρχησης. Σε αντάλλαγμα, τίποτε 
δεν συζητήθηκε για τον ρόλο της Ευ-
ρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ο κ. 
Ντράγκι είναι απόλυτος κυρίαρχος: 
οι λαοί δεν έχουν άλλο δικαίωμα από 
το να σιωπήσουν. 

Κατά βάθος, ο κ. Σαρκοζί και η κ. 
Μέρκελ σφάλλουν: η κρίση του ενι-
αίου νομίσματος δεν οφείλεται στη 
δημοσιονομική χαλαρότητα των κυ-
βερνήσεων, αλλά στην ίδια τη σύλ-
ληψή του: τοποθέτησε δίπλα-δίπλα 
χώρες πολύ διαφορετικές τόσο στην 

οικονομική τους δομή, όσο και στην 
κουλτούρα και τις πολιτικές επιλο-
γές τους.  Η κ. Μέρκελ επέβαλε στον 
κ. Σαρκοζί τη γερμανική νομισματι-
κή και δημοσιονομική πολιτική. Αν 
δεν το πούμε αυτό, σημαίνει ότι υπο-
κύπτουμε στον εκφοβισμό που θέλη-
σε να ασκήσει η γαλλική κυβέρνηση 
απέναντι στην αντιπολίτευσή της, ορ-
γανώνοντας αυτή την παρανοϊκή εκ-
στρατεία για την υποτιθέμενη «γερ-
μανοφοβία» του Σοσιαλιστικού Κόμ-
ματος.

Η Γαλλία και η Γερμανία μπο-
ρούν να έχουν διαφορετικά συμφέ-
ροντα. Το ουσιώδες είναι να αναζη-
τηθούν συμβιβασμοί που να εξυ-
πηρετούν το γενικότερο ευρωπαϊκό 
συμφέρον. Η αντίληψη μιας πιο ευέ-
λικτης νομισματικής πολιτικής, που 
θα επέτρεπε την επανεκκίνηση της 
ανάπτυξης, θα αντιστοιχούσε περισ-

σότερο στα συμφέροντα της Ευρώ-
πης.

Για να υπάρξει αντίσταση στις 
γερμανικές απαιτήσεις, θα έπρεπε να 
συνενωθούν οι Γάλλοι. Προσπαθώ-
ντας να τους διχάσει με γελοιογραφι-
κό τρόπο, η κυβέρνηση του κ. Σαρ-
κοζί κατέδειξε το πνεύμα παραίτη-
σης που τον διακατέχει. Και αυτό εί-
ναι σοβαρό.

Η ευρωπαϊκή σύνοδος κορυ-
φής, που έχει προγραμματιστεί για 
τις 8 και 9 ∆εκεμβρίου, θα είναι μια 
σύνοδος για το τίποτα: πράγματι, τί-
ποτα δεν έχει προβλεφθεί προκειμέ-
νου να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες 
της ευρωζώνης, που προβλέπονται 
για το άμεσο μέλλον, πολύ πριν από 
τη συζήτηση και, πολύ περισσότερο, 
από την επικύρωση της νέας συνθή-
κης. Αυτή δεν πρόκειται να υιοθετη-
θεί ποτέ. Από αυτή την άποψη, η το-

ποθέτηση του Φρανσουά Ολάντ εί-
ναι απολύτως δικαιολογημένη: προ-
τεραιότητα έχουν οι άμεσες ενέργειες 
και όχι μία νέα συνθήκη. Η κρίση του 
ενιαίου νομίσματος απαιτεί να ανα-
ζητήσουμε γρήγορα νέες διεξόδους. 
Η ιδέα ενός κοινού νομίσματος θα 
έπρεπε να πετύχει. / 5 ∆εκεμβρίου 
2011

* Γάλλος πολιτικός, ιδρυτικό στέλε-
χος του γαλλικού Σοσιαλιστικού Κόμμα-
τος. Χρημάτισε επανειλημμένα υπουρ-
γός στις δεκαετίες ’80 και ’90. Στη συνέ-
χεια, αποχώρησε από το Σ. Κ. και ίδρυσε 
το ∆ημοκρατικό Κίνημα των Πολιτών. Το 
2002, υπήρξε υποψήφιος στις προεδρι-
κές εκλογές. Σήμερα είναι γερουσιαστής 
και τοποθετείται κριτικά απέναντι στην 
αυστηρή δημοσιονομική πολιτική της Ε.Ε

Μετάφραση: 
Χριστίνα Σταματοπούλου

Οι τελευταίες εξελίξεις σηματοδοτούν τη ληξιαρχική πράξη γέννησης αυτού του μορφώματος

...Μια οπισθοδρομική και αυταρχική Ευρώπη 
Του Ζαν Πιέρ Σεβενμάν*

Ωθούμενη από τη συνειδητοποί-
ηση της γήρανσής της, η Γερμανία 
επιθυμεί ένα ισχυρό νόμισμα... 

                                                                                                           ΕΝΑ ΝΕΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΡΑΪΧ;
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Μπορεί ο «θερμός πόλεμος» 
στη Γηραιά Ήπειρο να μοιάζει 
ακόμη απίθανος, όμως ένας ιδι-
όμορφος δημοσιογραφικός πό-
λεμος βρίσκεται ήδη σε πλήρη 
εξέλιξη. Έτσι, στα αγγλοσαξονι-
κά ΜΜΕ, η καγκελάριος Μέρκελ 
και ο υπουργός της, Σόιμπλε, πα-
ρουσιάζονται σαν άτομα ιδιαιτέ-
ρως επικίνδυνα, που πραγματο-
ποιούν μεθοδικά το 4ο Ράιχ και 
απεργάζονται το τέλος της ευρω-
παϊκής ιδέας.

Α 
ντίθετα, πολλά γερμα-
νικά ΜΜΕ βλέπουν τη 
Γερμανία στο στόχα-
στρο δόλιων και μοχθη-

ρών εχθρών του παρελθόντος, που 
για μια ακόμη φορά επιβουλεύο-
νται τη δημοσιονομική σταθερότη-
τά της, σαμποτάρουν την εξαγωγική 
της δυναμική, φθονούν την τεχνολο-
γική της ανωτερότητα και υποσκά-
πτουν την οικονομική της ισχύ.

Από τη στιγμή μάλιστα που έγι-
νε φανερή η αδυναμία της Γερμανί-
ας, για πρώτη φορά στην ιστορία της, 
να βρει αγοραστές των κρατικών 
ομολόγων της με εξαιρετικά χαμη-
λό επιτόκιο, η σύγκρουση αυτή τεί-
νει να αποκτήσει ανεξέλεγκτες δι-
αστάσεις. Κανείς δεν θέλει να σκέ-
φτεται σήμερα τι θα επακολουθήσει 
στην Ευρώπη -αλλά και διεθνώς- αν 
η κραταιά Γερμανία βρεθεί στο στό-
χαστρο των χρηματοπιστωτικών οί-
κων αξιολόγησης, τους οποίους, ως 
γνωστόν, επηρεάζουν οι Αγγλοσά-
ξονες. 

Και ενώ πέρασαν δύο χρόνια 
επιταχυνόμενης διεθνούς οικονομι-
κής κρίσης, που έφερε τη Γερμανία 
στο απόγειο της μεταπολεμικής της 
δύναμης, ενώ η κοινή γνώμη παρα-
κολουθεί αποσβολωμένη στις εφη-
μερίδες, στο διαδίκτυο και τα τοκ 
σόου αμέτρητους δημοσιογράφους, 
οικονομικούς αναλυτές και πολιτι-
κούς πάσης φύσεως και ιδεολογί-
ας να μιλούν για την καταρρέουσα 
Ευρώπη και την αναδυόμενη Γερ-
μανία, αυτό που απουσιάζει είναι 
η φωνή των Γερμανών διανοούμε-
νων. Όλων αυτών των ανθρώπων 
του πνεύματος που θα εναντιώνο-
νταν σθεναρά στη σκληρή πολιτική 
που εκφράζουν η Μέρκελ, το με-
γαλογερμανικό κεφάλαιο και οι με-
γαλοτραπεζίτες της Φρανκφούρτης 
και που θα ενδιαφέρονταν για την 
κλυδωνιζόμενη Ευρώπη, το μέλ-
λον της οποίας κρίνεται πλέον όχι 

τόσο στα εθνικά ευρωπαϊκά κοινο-
βούλια, αλλά στις αγορές, στους θο-
λούς διαδρόμους των Βρυξελλών 
και στα κονκλάβια των κερδοσκό-
πων. Να πάρουν θέση σε καίρια ζη-
τήματα όπως: 
• Το ενδεχόμενο της κατάρρευσης 
της ευρωζώνης των 17 και την εκ-
κολαπτόμενη Ευρώπη των δύο ή 
και των τριών ταχυτήτων υπό γερ-
μανική ηγεμονία,
• Την αλλαγή του ρόλου της ΕΚΤ 
και τη συνεχιζόμενη σκανδαλώδη 
προσπάθεια σωτηρίας των τραπε-
ζών των ισχυρών κρατών εις βάρος 
των φορολογουμένων πολιτών,
• τις δολοπλοκίες και τα ανεξέλε-
γκτα χτυπήματα της διεθνούς των 
κερδοσκόπων, ιδιαίτερα των Αγ-
γλοσαξόνων, εις βάρος των λαών 
της Ευρώπης,
• την αβεβαιότητα σχετικά με την 

περιβόητη συμφωνία της 26ης 
Οκτωβρίου και την τύχη της Ελλά-
δας,
• την καχυποψία μεταξύ των ευρω-

παϊκών λαών που βαθαίνει καθη-
μερινά,
• την αποδυνάμωση της δημοκρα-
τίας και την εκχώρηση εθνικής κυ-
ριαρχίας στο νέο διευθυντήριο των 
Βρυξελλών.

Μπορεί η σημερινή κατάσταση 
να μην έχει ομοιότητες με τη στάση 
των Γερμανών διανοούμενων πριν 
από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, 
όταν το μιλιταριστικό και ρατσιστικό 
κύμα ενθουσιασμού που σκέπασε 
τη Γερμανία παρέσυρε και τους δι-
ανοούμενους, οι οποίοι, στην προ-
σπάθειά τους να γίνουν ένα με τον 
λαό τους, μετατρέπονταν οι ίδιοι σε 
στυλοβάτες της μεγαλογερμανικής 
ελίτ .  [1]  Όμως, με την εκκωφαντική 
σιωπή τους, οι Γερμανοί διανοούμε-
νοι ουσιαστικά στηρίζουν και πάλι 
τη γερμανική κυβέρνηση. Τελικά, 
φαίνεται πως δικαιώνεται ο κοινω-

νιολόγος Ούλριχ Μπεκ, που ισχυρι-
ζόταν ότι, μετά τη πτώση του τείχους 
του Βερολίνου, η συντριπτική πλει-
οψηφία των Γερμανών διανοούμε-
νων όχι μόνο ανακάλυψαν, με κά-
ποια νοσταλγία, την εθνική κυριαρ-
χία της Γερμανίας, τον Βάγκνερ και 
τον Νίτσε, αλλά και υποκλίνονται, 
όπως ο Άρνουλφ Μπάρινγκ, μπρο-
στά στη σημαία της «∆ημοκρατίας 
του Βερολίνου», ενώ κάποιοι άλλοι, 
όπως ο Μάρτιν Βάλσερ, δεν διστά-
ζουν να απαιτήσουν το «απελευθε-
ρωτικό» τέλος στην καθολική ψύ-
χωση με το Άουσβιτς και αφοσιώ-
νονται, όπως ο Στέφαν Γκέοργκ, στο 
γερμανικό Geist ή στη γερμανική 
τραγωδία, όπως ο Μπότο Στράους. 
Και, βεβαίως, δεν πρέπει να ξεχνού-
με και εκείνους τους διανοητές που 
κατηγορούν ανοιχτά τη Μέρκελ για 
παραχώρηση γερμανικής εθνικής 
κυριαρχίας στις Βρυξέλλες, κάνο-
ντας ακόμη και τον Χέλμουτ Κολ, 
που έλεγε: «Η Γερμανία είναι η πα-
τρίδα μας και η Ευρώπη το μέλλον 
μας», να φαίνεται σαν αφοσιωμένος 
οπαδός του ευρωπαϊκού διαφωτι-
σμού και της διαλεκτικής.  

Ένας από τους ελάχιστους Γερ-
μανούς διανοούμενους που μιλούν 
ακόμα δημοσίως είναι ο Γιούργκεν 
Χάμπερμας [2] , που οργισμένος 
επειδή η «Ευρώπη γύρισε πια ανά-
ποδα» και οι πολιτικοί «έστρεψαν 
τις πλάτες τους στα ευρωπαϊκά ιδα-
νικά», βλέπει στη «μετα-δημοκρα-
τία» της Μέρκελ και του Σαρκοζί να 
γκρεμίζεται η μεταεθνική ευρωπα-
ϊκή ταυτότητα που επεξεργαζόταν 
-με ιδεαλιστικό τρόπο- τις τελευταίες 
δεκαετίες. Τώρα ζητά να υποστηρί-
ξουμε και πάλι το έθνος-κράτος, ως 
τον μόνο θεσμό που μπορεί να προ-
στατεύσει τα δικαιώματα των πολι-
τών, και μας προτρέπει να πολεμή-
σουμε την «πολιτική ηττοπάθεια». 

Ποιο θα ήταν όμως σήμερα 
εκείνο για το οποίο θα έπρεπε γενι-
κά οι  διανοούμενοι να σηκώσουν 
ανάστημα και φωνή; Για την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση του Μπαρόζο, του 
Ρεν και του Ρομπάι, που δικαιολο-
γημένα προκαλεί αγανάκτηση και 
φόβο στους Ευρωπαίους πολίτες, 
επειδή παρουσιάζει όλο και περισ-
σότερο δικτατορικά χαρακτηριστι-
κά και οργανωμένη έλλειψη υπευ-
θυνότητας; Να υπερασπιστούν τις 
Βρυξέλλες, που ακόμη και οι οπα-
δοί της ευρωπαϊκής ιδέας τη θεω-
ρούν «Realfiktion, ένα γιγαντιαίο 
μαύρο κουτί, έναν θάλαμο κενό χω-
ρίς ήχους, μια νησιωτική δύναμη 
της απορρόφησης χωρίς την παρα-
μικρή χάρη, ένα μοναχικό σκυρό-

Του Βασίλη Στοϊλόπουλου

“ 

Με την εκκω-

φαντική σιωπή 

τους, οι Γερμα-

νοί διανοούμε-

νοι ουσιαστικά 

στηρίζουν και 

πάλι τη γερμα-

νική κυβέρνη-

ση.

Πού είναι οι Γερμανοί διανοούμενοι;
Τώρα μιλούν οι οργανικοί διανοούμενοι που συγκροτούν τα λόμπι και στελεχώνουν τα ακριβοπληρωμένα θινκ τανκ

Aυτό που απουσιάζει είναι η φωνή των Γερμανών διανοούμενων. Όλων αυτών των ανθρώπων του πνεύμα-
τος που θα εναντιώνονταν σθεναρά στη σκληρή πολιτική που εκφράζουν η Μέρκελ, το μεγαλογερμανικό κε-
φάλαιο και οι μεγαλοτραπεζίτες της Φρανκφούρτης 
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Μεγάλη ύφεση, αυξανόμενη ανερ-
γία, αναδιάρθρωση χρέους, επικείμε-
νη χρεοκοπία τραπεζών, διεθνής δανει-
ακή βοήθεια, πολιτικοί εκβιασμοί, εθνι-
κή ταπείνωση. Γνώριμες συνθήκες, που 
όμως συνέβησαν πριν ογδόντα χρόνια, 
το 1931. Όχι στην Ελλάδα, αλλά στη Γερ-
μανία.

Μ ετά τις υπερπληθωριστικές 
τάσεις της πρώτης τριετίας 
της δεκαετίας του ’20 και τη 
νομισματική μεταρρύθμιση 

του 1923, η συνεχώς αυξανόμενη δανειοδό-
τηση από το εξωτερικό οδήγησε τη Γερμανία 
σε μια αξιοσημείωτη οικονομική ανάπτυξη 
(1924-1928), την οποία στην πραγματικό-
τητα δεν ήταν σε θέση να πραγματοποιήσει 
αποκλειστικά με τις δικές της δυνάμεις. 

  Όμως, η κατάρρευση της Γουόλ Στριτ  
τον Οκτώβριο του 1929, και η χρεοκοπία 
των αμερικανικών τραπεζών που την ακο-
λούθησε, είχαν σαν αποτέλεσμα οι αμερικα-
νικές τράπεζες και άλλες τράπεζες του εξωτε-
ρικού να σταματήσουν τη δανειοδότηση και 
να απαιτήσουν από τη Γερμανία επιστρο-
φή των δανείων με τα οποία χρηματοδοτού-
σαν την εύθραυστή της οικονομική ανάπτυ-
ξη και τις γερμανικές τράπεζες. Το γεγονός 
αυτό, καθώς και το ανέλπιστα καλό εκλογι-
κό αποτέλεσμα των εθνικοσοσιαλιστών στις 
εκλογές του 1930 (18%), προκάλεσε μεγάλη  
ανησυχία στις αγορές. Το άμεσο αποτέλεσα 
ήταν η ύφεση, η πτώση τιμών, η δανειοδότη-
ση με απαγορευτικό επιτόκιο 12%, η ανερ-
γία. Επιπλέον, η πολιτική εξισορροπημένου 
προϋπολογισμού, που ακολούθησε η κυ-
βέρνηση του καγκελάριου Μπρούνινγκ, και 
η επενδυτική αδυναμία του ιδιωτικού τομέα 
έδωσαν το τελειωτικό χτύπημα στην ευάλω-
τη γερμανική οικονομία.                 

Η οικονομική κρίση του 1931 οδήγη-
σε στην κατάρρευση πολλών τραπεζών στην 
Ευρώπη, με πρώτη την αυστριακή Κρέντι-
τανσταλε και τη γερμανική Ντάνατμπανκ 
να ακολουθεί. Οι τράπεζες έκλεισαν για δύο 
εβδομάδες και το κράτος ανέλαβε την εγγύη-
ση των οικονομικών υποχρεώσεων της Ντά-
νατμπανκ και την ντε φάκτο κρατικοποίηση 
των σημαντικότερων τραπεζών. Το αποτέλε-
σμα ήταν η πτώση της γερμανικής βιομηχα-
νικής παραγωγής κατά 60% σε σχέση με το 
1929 και η αύξηση της ανεργίας στο 30%, το 
1932, ενώ το ΑΕΠ έφτασε στο 80% σε σχέση 
με αυτό πριν την οικονομική κρίση.      

Η Γερμανία δεν ήταν σε θέση πλέον να 
εξυπηρετήσει τα χρέη της και κυρίως να 
αποπληρώσει τις τεράστιες πολεμικές απο-
ζημιώσεις του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέ-
μου, λόγω έλλειψης συναλλάγματος. (Στη δε-
καετία 1922–1932 πλήρωσε για πολεμικές 
αποζημιώσεις περίπου 4 δισεκατομμύρια 
δολάρια, ποσό που με τα σημερινά δεδομέ-

να της Γερμανίας αντιστοιχεί στα 650 δισε-
κατομμύρια δολάρια.) 

Οι προσπάθειες των Γερμανών να εξα-
σφαλίσουν δάνεια από την πλούσια Γαλλία 
απέτυχαν, καθώς οι Γάλλοι ζητούσαν ανταλ-
λάγματα: Παραίτηση από το Ντάντσιχ, πα-
ραίτηση από την τελωνειακή ένωση με την 
Αυστρία. Φυσικά, έναν τέτοιο εκβιασμό δεν 
θα μπορούσε να δεχτεί καμία γερμανική κυ-
βέρνηση. Έτσι, δεν υπήρχε άλλη επιλογή 
παρά μόνο η άμεση διακοπή της αποπλη-
ρωμής των πολεμικών επανορθώσεων και 
οι περικοπές στην εισαγωγή συναλλάγμα-

τος. Μπορεί η σπαρασσόμενη από εσωτερι-
κές κρίσεις Γερμανία του 1932 είτε να μην 
άντεχε είτε ακόμη και να μην ήθελε να πλη-
ρώνει πλέον πολεμικές αποζημιώσεις, όμως 
εάν υπήρχε η απαιτούμενη πολιτική βούλη-
ση, πολύ πιθανόν να είχε βοηθηθεί να ορθο-
ποδήσει και ίσως να μην είχε δοθεί η ευκαι-
ρία στον Χίτλερ να αναρριχηθεί στην εξου-
σία. 

Σήμερα, ανάλογη πολιτική βούληση 
για παροχή βοήθειας από τα ισχυρά κρά-
τη θα έπρεπε να υπάρχει και για την κατε-
χόμενη Ελλάδα του μνημονίου και της δα-
νειακής σύμβασης. Αντ’ αυτού βλέπουμε 
την καγκελάριο Μέρκελ -και το μεγαλογερ-
μανικό κεφάλαιο-, ενώ υπάρχει η σχετική 
εμπειρία από τα δεινά που πέρασε και η 
δική της χώρα στη διάρκεια του μεσοπολέ-
μου, να οδηγεί την Ελλάδα στην καταστροφή 
και στην εκποίηση του δημόσιου πλούτου 
της. Μόνο που, όπως φαίνεται, αν συνεχιστεί 
η σημερινή εθνικιστική γερμανική πολιτική 
για τη ευρωζώνη, η καταστροφή δεν θα εί-
ναι μόνο της Ελλάδας, αλλά πιθανόν και ολό-
κληρης της Ευρώπης, ακόμη και αν βρίσκε-
ται υπό γερμανική επικυριαρχία.       

Πηγή: eurogate101.com

Του Βασίλη Στοϊλόπουλου

Η Ελλάδα του 2011 έχει να αντιμετωπίσει όμοια αδιέξοδα!

Η κρίση της Γερμανίας το ’31

Μεγάλη ύφεση, αυξανόμενη ανεργία, αναδιάρθρωση χρέους, γνώριμες συνθήκες, που 
όμως συνέβησαν πριν ογδόντα χρόνια, το 1931. Όχι στην Ελλάδα, αλλά στη Γερμανία.

“ 

Η Γερμανία δεν ήταν 

σε θέση πλέον να 

εξυπηρετήσει τα χρέη 

της και κυρίως να 

αποπληρώσει τις τε-

ράστιες πολεμικές 

αποζημιώσεις

δεμα που αποθαρρύνει» [3] ; Για ποια ευρω-
παϊκά ιδανικά μπορεί να γίνεται λόγος, όταν 
ο συνεκτικός κρίκος των λαών της Ευρώπης 
δεν είναι πλέον ούτε καν οικονομικός και εί-
ναι οι απρόσωπες αγορές, που μαζί με τις πα-
γκοσμιοποιημένες ελίτ, προχωρούν σε «πρα-
ξικοπήματα τεχνοκρατών», επιβάλλουν δοτές 
κυβερνήσεις σε προτεκτοράτα όπως η Ελλά-
δα και ορέγονται ζωτικούς χώρους στην ευ-
ρωπαϊκή περιφέρεια του Νότου;  

Σε εποχές «αποσυναρμολόγησης της δη-
μοκρατίας», ίσως και να μην υπάρχει νόη-
μα να εκφράζονται οι διανοούμενοι, αφού 
έτσι κι αλλιώς δεν εισακούονται. Αντί γι’ αυ-
τούς μιλούν τώρα οι οργανικοί διανοούμενοι 
που συγκροτούν τα λόμπι και στελεχώνουν τα 
ακριβοπληρωμένα θινκ τανκ των Βρυξελλών. 
Ίσως το μόνο που μπορούν είναι να προειδο-
ποιούν, όπως κάνει και ο γηραιός Χάμπερ-
μας: «Αν αποτύχει η Ευρώπη, τότε θα μας πά-
ρει χρόνια για να επανέλθουμε. Θυμόσαστε 
τη γερμανική επανάσταση του 1848; Όταν 
απέτυχε, χρειάστηκε να περάσουν εκατό χρό-
νια για να επανέλθουμε στο ίδιο επίπεδο δη-
μοκρατίας». Ως γνωστόν, εκείνη την εκατοντα-
ετία υπήρξαν και δύο παγκόσμιοι πόλεμοι, 
που οδήγησαν την Ευρώπη στον όλεθρο.

 [1]Βασίλης Στοϊλόπουλος, «Η “αποτυχία” της 
γερμανικής διανόησης στον εικοστό αιώνα», 
Άρδην, τχ. 70/2008. 
  [2]Georg Dietz, «Schluss jetzt», der Spiegel, 
τχ. 47/2011, 21-11-2011
  [3]Thomas Asshauer, «Kalte Liebe», die Zeit, 
τχ. 46/2011, 10-11-2011
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     ΚΟΣΜΟΣ

Εκεί που ήταν όλοι ήσυχοι και 
τα κόμματα είχαν επιδοθεί στον 
προεκλογικό τους αγώνα, καθώς 
οι στρατιωτικοί συνέχιζαν τις 
ίδιες πρακτικές που είχαν συνη-
θίσει χρόνια τώρα, ένα «τυχαίο» 
γεγονός έβαλε και πάλι πυρκα-
γιά στην Αίγυπτο.

M 
Μία Παρασκευή, 
η Μουσουλμανική 
Αδελφότητα, μαζί με 
άλλους, μαζεύτηκαν 

στην πλατεία Ταχρίρ, και, σε μία κί-
νηση που θυμίζει το δικό μας ΚΚΕ, 
αφού έκαναν την επαναστατική 
τους γυμναστική –για να θυμίσουν 
και στους ψηφοφόρους ότι είναι και 
αυτοί «ενάντια» στη στρατιωτική δι-
οίκηση της χώρας– αποχώρησαν. 
Στην πλατεία παρέμειναν πεισμα-
τικά διακόσια άτομα, κυρίως νέοι 
και συγγενείς ατόμων που καταδιώ-
χθηκαν, βασανίστηκαν και φυλακί-
στηκαν από τη στρατιωτική διοίκη-
ση. Το αίτημά τους ήταν η δικαίωση. 

Η αστυνομία, και μάλιστα η ει-
δική μαυροφορεμένη αστυνομία 
του υπουργείου Εσωτερικών, κινή-
θηκε για να καθαρίσει την πλατεία, 
με τον γνωστό βάναυσο τρόπο. Οι 
διαδηλωτές αντιστάθηκαν. Σε λίγες 
ώρες το Κάιρο φλεγόταν από τις συ-
γκρούσεις και οι διαδηλωτές κατέ-
φθαναν κατά χιλιάδες στην πλατεία. 
Η οδός Μοχάμεντ Μαχμούντ, στην 
οποία εδρεύει το υπουργείο Εσωτε-
ρικών, κατέστη το επίκεντρο των συ-
γκρούσεων.

Οι συγκρούσεις ήταν επίμο-
νες και άγριες. Υπήρχαν περιπτώ-
σεις που οι διαδηλωτές ορμούσαν 
κατά κύματα ενάντια στις δυνάμεις 
της αστυνομίας και, καθώς έπεφταν, 
χτυπημένοι από τις σφαίρες και τα 
δακρυγόνα, έρχονταν άλλοι για να 
τους αντικαταστήσουν. Οι νεκροί 
μέσα στη μία εβδομάδα των συ-
γκρούσεων φτάνουν επίσημα τους 
σαράντα ένα, ενώ οι τραυματίες ξε-
περνούν τις 3.500. Χαρακτηριστικό 
της μοχθηρότητας του καθεστώτος 
είναι ότι πολλοί από τους νεκρούς 
και τους τραυματίες έχουν κτυπηθεί 
από σφαίρες, σκόπιμα, στα μάτια. 

Πολύ γρήγορα το κύριο αίτημα 
των διαδηλωτών έγινε ένα: να φύγει 
τώρα ο στρατός από την εξουσία. Το 
ομοίωμα του Μουμπάρακ, που στα 
γεγονότα του Φλεβάρη κρεμόταν 
από τον κεντρικό στύλο της πλατεί-
ας, αντικαταστάθηκε από μία κού-
κλα ντυμένη με στρατιωτικά ρούχα, 
για να θυμίζει ότι το κύριο αίτημα 

είναι να ξεκουμπιστεί, όπως έγρα-
φε ένα κεντρικό πανό- ο στρατηγός 
Ταντάουι. Κυριολεκτικά μέσα σε μία 
νύκτα, ο στρατός, που πριν δέκα μή-
νες γινόταν δεκτός με λουλούδια και 
με συνθήματα του τύπου «ο λαός 
και ο στρατός είναι ένα χέρι», μετα-
τράπηκε, από τον επιτήδειο ουδέτε-
ρο, στο κέντρο του προβλήματος.

∆εν είναι καθόλου τυχαίο ότι ο 
στρατός γίνεται πλέον ο κεντρικός 
στόχος των διαδηλωτών. Τα γεγονό-
τα που ακολούθησαν τους δέκα μή-
νες μετά την πτώση του Μουμπά-
ρακ ήταν πολλά.

Κατ’ αρχάς, είναι κυριολεκτικά 
χιλιάδες τα άτομα που πέρασαν από 
στρατιωτικά δικαστήρια. Πάνω από 
12.000 είναι οι διαδηλωτές, μπλό-
γκερς ακτιβιστές, δημοσιογράφοι, 
τηλεπαρουσιαστές, που ανακρίθη-
καν από αξιωματικούς του στρα-
τού. Αρκετοί από αυτούς καταδικά-
στηκαν σε πέντε χρόνια φυλακή. Οι 
επιθέσεις, τόσο από την αστυνομία, 
όσο και από την στρατιωτική αστυ-
νομία, ενάντια σε ακτιβιστές και νε-
αρούς επαναστάτες, είναι εκατοντά-
δες. Αυτές περιλαμβάνουν φυσική 
βία, ακόμα και εξευτελιστικές πρα-
κτικές σεξουαλικής βίας απέναντι 
στις γυναίκες, όπως ο «έλεγχος παρ-
θενίας» που ασκεί το καθεστώς στις 
γυναίκες ακτιβίστριες που συλλαμ-
βάνει. Το αποκορύφωμα της βίας 
του στρατού ήταν οι δολοφονίες των 
30 περίπου ειρηνικών Κοπτών.

Έτσι, καθώς οι διαμαρτυρίες των 

διαδηλωτών γίνονταν εντονότερες, 
τόσο πιο βίαιος γίνονταν ο στρατός 
και κυρίως το Ανώτατο Συμβού-
λιο των Ενόπλων ∆υνάμεων. Ήδη 
από τον Ιούλιο είχαν εκδηλωθεί οι 
αντιθέσεις, όταν το κίνημα της Έκτης 
Απριλίου και άλλα νεολαιίστικα κι-
νήματα οργάνωσαν την κατάληψη 
της Ταχρίρ με κεντρικό σύνθημα 
«Πρώτα η επανάσταση». Ένα από τα 
κύρια αιτήματα τότε ήταν να σταμα-
τήσουν τα στρατιωτικά δικαστήρια 
για πολίτες. Η απάντηση του στρα-
τού ήταν ότι οι διαδηλωτές «υπα-
κούουν σε ξένους πολιτικούς σχε-
διασμούς».  

Είναι γνωστό ότι ο στρατός 

στην Αίγυπτο κατέχει έναν ιδιαίτε-
ρο ρόλο. Γενικά, τα τελευταία τριά-
ντα χρόνια η εξουσία του είναι αρ-
κετά ορατή. Ο στρατός, σε μεγάλο 
βαθμό όπως και στην Τουρκία, έχει 
αποκτήσει μία οικονομική και κοι-
νωνική αυτάρκεια. Συνεπώς, πέρα 
από δύναμη ασφάλειας, αποτελεί 
σημαντικό παράγοντα στην οικονο-
μική ζωή και επηρεάζει αποφασι-
στικά την πολιτική ζωή. Πέρα από 
τον αποκλειστικό έλεγχο της στρατι-
ωτικής βιομηχανίας, πραγματοποιεί 
επιχειρηματικές δραστηριότητες σε 
τομείς που ποικίλουν από τη βιομη-
χανία τροφίμων έως τα τσιμέντα, τα 
καύσιμα, το νερό, τις ξενοδοχειακές 
εγκαταστάσεις. 

Παράλληλα, ο στρατός απολαμ-
βάνει ιδιαίτερα προνόμια: Από ει-
δικές επιδοτήσεις που παίρνουν τη 
μορφή παροχών σε γη, μέχρι την 
παραραχώρηση μονοπωλίων, με τη 
δικαιολογία των «ζητημάτων ασφα-
λείας», αλλά και κέντρων αναψυχής 
για τους στρατιωτικούς σε υψηλής 
αξίας περιοχές του Νείλου.

Μετά την επανάσταση του Φε-
βρουαρίου, ο στρατός έχει καταβά-
λει ιδιαίτερη προσπάθεια να διατη-
ρήσει την ασυλία που απολαμβά-
νει τόσο αναφορικά με τα εγκλήμα-
τα ενάντια στον αιγυπτιακό λαό, όσο 
και για τις καταχρήσεις του δημοσί-
ου χρήματος. Επιπλέον, ο στρατός 
αποτέλεσε όλη την προηγούμενη 
περίοδο τον εγγυητή ότι η απομά-
κρυνση του Μουμπάρακ σε καμία 

περίπτωση δεν θα είχε επιπτώσεις 
στις παλιές δομές εξουσίας και δια-
νομής του πλούτου. 

Η στάση των λοιπών πολιτικών 
δυνάμεων ήταν διφορούμενη, Η 
Μουσουλμανική Αδελφότητα, για 
παράδειγμα, δεν ζήτησε την παραί-
τηση του στρατού από την εξουσία. 
∆ιαβλέποντας το πολιτικό κενό που 
δημιουργείται από την αδυναμία 
των επαναστατών να οργανωθούν, 
προσπάθησαν να το καλύψουν, εκ-
μεταλλευόμενοι και το γεγονός ότι 
και ο στρατός έχει ανάγκη από κά-
ποιον «πολιτικό εκπρόσωπο». Είναι 
σαφές ότι και οι δύο δυνάμεις έχουν 
στο μυαλό τους ένα μοντέλο Τουρ-
κίας, όπου οι ισλαμικές δυνάμεις, 
σε αγαστή συνεργασία με τον στρα-
τό, θα κυβερνούν την χώρα. Όχι τυ-
χαία, όταν ο εκπρόσωπος της Μου-
σουλμανικής Αδελφότητας πήγε, 
στη διάρκεια της τελευταίας εξέγερ-
σης στην πλατεία, οι διαδηλωτές τον 
έδιωξαν!

Από την άλλη, και οι λεγόμε-
νοι «φιλελεύθεροι», δεν φαίνεται να 
αντιτίθενται στον ρόλο του στρατού. 
Ή, τουλάχιστον, είναι πολύ διστα-
κτικοί στο να κριτικάρουν τη δράση 
του. Από αυτούς ο Μπαραντέι, που 
ακούστηκε ότι ο Ταντάουι του ζήτη-
σε να αναλάβει την πρωθυπουργία 
και αρνήθηκε, κατέβηκε στην πλα-
τεία μαζί με τους διαδηλωτές.

Πάντως, όλες οι πολιτικές δυνά-
μεις φάνηκαν να ξαφνιάζονται από 
την ένταση της αντίδρασης του κό-
σμου. Πρώτοι απ’ όλους οι ίδιοι οι 
στρατιωτικοί. Στην αρχή, με τη χα-
ρακτηριστική αδράνεια που τους 
διακρίνει, προχώρησαν στην κα-
ταστολή της. Καθώς η εξέγερση γι-
γαντωνόταν, «παραίτησαν» την κυ-
βέρνηση, σε μία προσπάθεια κα-
τευνασμού των νέων. Όταν και 
αυτό δεν λειτούργησε, ο επικεφα-
λής του Ανωτάτου Συμβουλίου –κο-
ντά ογδόντα χρόνων– προχώρησε 
σε μία κίνηση χωρίς προηγούμενο: 
απευθύνθηκε ο ίδιος στους διαδη-
λωτές με διάγγελμα. Όταν η κατά-
σταση στην πλατεία, αλλά και σε άλ-
λες περιοχές, όπως το Σουέζ και 
την Αλεξάνδρεια, συνέχισε να είναι 
έκρυθμη, κάλεσε τον Γκανζούρι να 
σχηματίσει κυβέρνηση. 

Ο Γκανζούρι έχει ένα καλό ιστο-
ρικό. Επί πρωθυπουργίας του ο 
πληθωρισμός τιθασεύτηκε, το ίδιο 
έγινε και με το δημόσιο έλλειμμα. 
Παρ’ όλες τις επιτυχίες, εκδιώχθηκε 
γρήγορα από τον Μουμπάρακ και 
την επιχειρηματική ελίτ, γιατί δεν 
προχωρούσε γρήγορα τις …
ιδιωτικοποιήσεις! Τώρα, μία 

Του Κωνσταντίνου ∆. Γεώρμα*

Από την πλατεία Ταχρίρ, στην
Η επανάσταση στην Αίγυπτο μπροστά σε νέα διλήμματα, με τον

»

Η αστυνομία, και μάλιστα η ειδική μαυροφορεμένη αστυνομία του υπουργείου Εσωτερικών, κινήθηκε για 
να καθαρίσει την πλατεία, με τον γνωστό βάναυσο τρόπο. Οι διαδηλωτές αντιστάθηκαν.

“ 

Η κούκλα με 
τον Μουμπά-
ρακ, που στα 
γεγονότα του 
Φλεβάρη κρε-
μόταν από τον 
κεντρικό στύ-
λο της πλατεί-
ας, αντικατα-
στάθηκε από μία 
κούκλα ντυμένη 
με στρατιωτικά 
ρούχα...
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από τις πρώτες κινήσεις του 
ήταν να καλέσει τους κατα-
ληψίες της πλατείας σε συ-

νάντηση στο γραφείο του (ακριβώς 
όπως έκανε και ο Παπαδήμος σε 
εμάς!). Ωστόσο, και μόνο το γεγο-
νός της ηλικίας του, είναι πλέον 78 
ετών, αποτελεί δείγμα των περιορι-
σμών και της αποστέωσης του πο-
λιτικού συστήματος.

Το γεγονός ότι η στρατιωτική 
ελίτ είναι στριμωγμένη φαίνεται και 
από δύο ακόμα γεγονότα. Πρώτον, 
στο διάγγελμά του ο Ταντάουι έφτα-
σε να μιλήσει για ένα λαϊκό δημο-
ψήφισμα, εάν είναι αναγκαίο ανα-
φορικά με τον ρόλο του στρατού. 
Επιπλέον, ενώ στον λόγο του εξέ-
φρασε απλώς τα συλλυπητήρια 
του για τους δολοφονημένους, μετά 
τη σφοδρή κριτική για αυτή του τη 
στάση, εκπρόσωπος του στρατού 
βγήκε να ανακοινώσει ότι θα γί-
νουν έρευνες για να αποδοθούν ευ-
θύνες.

Από την επανάσταση στις εκλο-
γές

Όπως συμβαίνει στις επανα-
στάσεις, από την ελληνική του 1821 
έως την επανάσταση του 1917, άλ-
λοι τις κάνουν και …άλλοι ανα-
λαμβάνουν την εξουσία. Οι εκλο-
γές στην Αίγυπτο ανέδειξαν το ίδιο 
πρόβλημα. Την ώρα που οι επα-
ναστάτες πάλευαν για τον εκδημο-
κρατισμό της κοινωνίας, οι ισλα-
μιστές πάλευαν για να …μαζέψουν 
ψήφους. Σε ένα σοβαρό λάθος που 
επαναλαμβάνεται, η αποχή των δυ-
νάμεων της δημοκρατικής επανά-
στασης από τις εκλογές, ή η αδυνα-
μία τους να συμμετέχουν οργανω-
μένα σε αυτές, οδήγησε στη συντρι-
πτική νίκη των ισλαμιστών. Το ίδιο 
ακριβώς έγινε και τον Μάρτιο με 
το δημοψήφισμα. Αυτό με τη σειρά 
του θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στο 
ίδιο το κίνημα της πλατείας.

Βέβαια ακόμα οι εκλογές δεν 
έχουν τελειώσει, αλλά τα πρώ-
τα αποτελέσματα είναι ενδεικτικά. 
Το κυριότερο νέο στοιχείο είναι η 
ανάδειξη των πιο ακραίων ισλα-
μιστών, των σαλαφιστών (Κόμμα 
του Φωτός), ως το δεύτερο κόμμα, 
ενώ την πρώτη θέση καταλαμβά-
νει η Μουσουλμανική Αδελφότητα 
(Κόμμα ∆ικαιοσύνης και Ελευθε-
ρίας -Κ∆Ε). Οι σαλαφιστές αντλούν 
τη δύναμή τους από τους φτωχούς, 
αλλά και την εργατική τάξη. Επί-
σης, από το γεγονός ότι έχουν οι-
κοδομήσει ένα ευρύ δίκτυο δωρε-
άν υπηρεσιών στο τοπικό επίπεδο, 
όπως ακριβώς και η Μουσουλμα-

νική Αδελφότητα. 
Το ότι το παιχνίδι των εκλογών 

παίχτηκε στο τοπικό επίπεδο, και 
ρόλο έπαιξε το πρόσωπο των υπο-
ψηφίων και όχι τόσο τα προγράμ-
ματα, επέδρασε καταλυτικά στην 
ψήφο υπέρ των ισλαμικών συνι-
στωσών. Ήταν άλλωστε αυτοί που 
βρίσκονταν έξω από το κάθε εκλο-
γικό τμήμα και βοηθούσαν τους 
αγράμματους ψηφοφόρους για τη 
διαδικασία, ενώ η εκλογική μάχη 
δίνονταν ακόμα και την τελευταία 
μέρα μέσα στα εκλογικά τμήματα.

Πέρα από αυτά, όπως είχαν 
δείξει και δημοσκοπήσεις (Pew 
Global Attitudes Project), τέσσε-
ρις στους πέντε Αιγυπτίους ήταν 
υπέρ του λιθοβολισμού για τη μοι-
χεία, μαστιγώσεις, κόψιμο των χε-
ριών για τους κλέφτες και θάνατο 
για όσους εγκαταλείπουν το Ισλάμ. 
Γι’ αυτό και το κύριο σύνθημα των 
ισλαμικών κομμάτων, που άγγιξε 
βέβαια τη μεγάλη μάζα του αιγυ-
πτιακού πληθυσμού, ήταν «Ισλάμ: 
η μόνη λύση». Στα προγράμματά 
τους, τα κόμματα μιλούσαν για εμ-
βάθυνση της σαρίας ως μεθόδου 
για την καθοδήγηση των ατόμων 
και της κοινωνίας, ενώ χαρακτη-
ριστική ήταν η απάντηση του γενι-
κού γραμματέα του Κ∆Ε, Σάαντ Ελ 
Κατάτνι, για τον φερετζέ: «∆εν μπο-
ρώ να φτιάξω έναν νόμο που λέει 
ότι μια ακάλυπτη γυναίκα θα απο-
κλείεται από αυτό και από εκείνο… 
(αλλά) πρέπει να την κάνω να αι-
σθανθεί ότι η τιμωρία της είναι στη 
μετά θάνατον ζωή». Οι σαλαφιστές 
από τη μεριά τους θεωρούν ότι τα 
μυθιστορήματα του Ναγκίμπ Μαχ-
φούζ είναι πορνογραφία, ότι η δη-
μοκρατία διαφθείρει τα ήθη. Πά-

ντως, προς το παρόν τουλάχιστον, 
οι ισλαμικές συνιστώσες έχουν δια-
φορές μεταξύ τους, με το Κ∆Ε να εί-
ναι υπέρ της ελεύθερης αγοράς και 
να έχει ως πρότυπο την τουρκική 
εμπειρία στον τομέα της οικονομι-
κής ανάπτυξης. 

Το ανηφορικό μέλλον

Όπως είχαμε προβλέψει, η επα-
νάσταση στην Αίγυπτο έχει ακόμα 
πολύ δρόμο. Γιατί, κατ’ αρχάς, οι Αι-
γύπτιοι δεν είναι …Τούρκοι! Συνε-
πώς, τα σχέδια περί τουρκικού μο-
ντέλου μάλλον θα είναι πολύ δύ-
σκολο να εφαρμοστούν. Τα κοι-
νωνικά προβλήματα της Αιγύπτου 
είναι τεράστια. Από την οικονομία, 
που βρίσκεται σε κατάσταση αφα-
σίας λόγω της απραξίας της κυβέρ-
νησης, έως θεμελιώδη ζητήματα 
όπως η απασχόληση, η στέγαση, η 
υγεία και η φτώχεια. Ζητήματα που 
καθίστανται όλο και πιο εκρηκτικά, 
λόγω της αδυναμίας και απουσί-
ας θέλησης των ελίτ να διαμορφώ-
σουν ένα άλλο οικονομικό και κοι-

νωνικό μοντέλο. 
Το γεγονός ότι στην τελευταία 

εξέγερση συμμετείχαν κυρίως νε-
ολαίοι εξηγείται από το ότι οι με-
γαλύτεροι, και τα πιο παραδοσιακά 
στρώματα, ελπίζουν ότι οι διαδικα-
σίες των εκλογών που λαμβάνουν 
χώρα θα φέρουν κάποιο αποτέλε-
σμα. 

Κάτι τέτοιο  πάντως δεν διαφαί-
νεται από τις λιγοστές αναφορές 
στα προγράμματα των κομμάτων. 
Σε αυτά όλοι υπόσχονται λεφτά για 
την παιδεία, την υγεία και την κοι-
νωνική στέγαση, αλλά κανένας δεν 
εξηγεί πώς θα βρεθούν. Επιπλέον, 
τα οικονομικά ζητήματα παραμέ-
νουν στο περιθώριο της συζήτησης, 
όπως στο περιθώριο μένουν τα ζη-
τήματα εκδημοκρατισμού της χώ-
ρας σε μία σειρά από τομείς. 

Ενδεικτικό της πολιτικής κουλ-
τούρας είναι η οργανωτική κατά-
σταση των κομμάτων που κατεβαί-
νουν στις εκλογές. Όσα κόμματα εί-
χαν κάποια οργανωτική υποδομή, 
(Μουσουλμανική Αδελφότητα, κά-
ποιοι φιλελεύθεροι) ήθελαν γρήγο-
ρα τις εκλογές, για να αποτρέψουν 
τη δημιουργία νέων οργανωτικών 
σχημάτων. Ωστόσο, τα πολιτικά 
μπλοκ που δημιούργησαν, ακρι-
βώς λόγω του γεγονότος ότι δεν 
ήταν αποτέλεσμα βαθιών και ου-
σιαστικών πολιτικών διεργασιών, 
είναι ασταθή. Αναφέρουμε χαρα-
κτηριστικά, ότι το κόμμα που έστη-
σε η Μουσουλμανική Αδελφότητα 
(Κόμμα ∆ικαιοσύνης και Ελευθε-
ρίας) αποτελούνταν από εβδομήντα 
τέσσερις οργανώσεις. Η τακτική του 
καπελώματος όμως οδήγησε στο 
να μείνει τελικά σε αυτό μόνο η …
Μουσουλμανική Αδελφότητα. 

Όσον αφορά τώρα το μωσαϊ-
κό της «δημοκρατικής αντιπολίτευ-
σης», ένα μεγάλο μάθημα γι’ αυτούς 
έχει να κάνει με το ότι πρέπει να ορ-
γανωθούν, να αποκτήσουν στρα-
τηγική και να επανασυνδεθούν με 
τον λαό της Αιγύπτου. Οι ιδέες που 
απελευθέρωσε η επανάσταση της 
Αιγύπτου πρέπει να απαντήσουν 
στις καθημερινές ανάγκες του ίδιου 
του κόσμου.  

Ένας διαδηλωτής της Ταχρίρ 
είπε: «Αυτή είναι μία μάχη για την 
αξιοπρέπεια». Αυτή η μάχη τώρα 
μόλις αρχίζει. Σήμερα, οι Αιγύπτιοι 
νεολαίοι, οι δυνάμεις που στήριξαν 
σε μεγάλο βαθμό τη μεγάλη δημο-
κρατική επανάσταση της Αιγύπτου, 
βρίσκονται μπροστά σε ένα μου-
μιοποιημένο πολιτικό σύστημα, το 
οποίο φαίνεται ανίκανο να μεταρ-
ρυθμιστεί και να προχωρήσει στις 
αναγκαίες τομές σε οικονομία και 
κοινωνία. Αυτό σημαίνει ότι μεγά-
λα τμήματα του αιγυπτιακού πλη-
θυσμού θα παραμένουν στο περι-
θώριο, αντιμέτωποι με τις αυξήσεις 
στις τιμές, με την έλλειψη δικαιοσύ-
νης, με την έλλειψη βασικών αγα-
θών όπως η παιδεία, η υγεία, με την 
αύξηση της ανεργίας, με μία οικο-
νομία που θα πρέπει –όπως παρα-
δέχθηκε και η πρέσβης των ΗΠΑ 
στο Κάιρο!– να κοιτάξει τις μικρο-
μεσαίες επιχειρήσεις και τη χρη-
ματοδότησή τους, έτσι ώστε να δο-
θεί ώθηση στην τοπική ανάπτυ-
ξη. Τώρα, πώς αυτά θα υλοποιη-
θούν μέσα από συνθήματα όπως 
«Ισλάμ είναι η μόνη λύση», ή μέσα 
από διατυπώσεις ότι «ναι, είμαστε 
υπέρ της δημοκρατίας, αλλά η σα-
ρία πρέπει να εμπνέει τις δημοκρα-
τικές διαδικασίες», είναι δύσκολο 
να το διακρίνει κανείς. Το αδιέξοδο 
το διατυπώνουν εύγλωττα οι σαλα-
φιστές, όταν διακηρύσσουν ότι είναι 
υπέρ της δημοκρατίας, αλλά ταυτό-
χρονα υποστηρίζουν ότι οι εκστρα-
τείες των φιλελευθέρων (με την έν-
νοια των δημοκρατών) θα διαφθεί-
ρουν τα αιγυπτιακά ήθη. Όπως 
βλέπουμε και δύσκολο επίσης να 
συνυπάρχουν η νεαρή μπλόγκερ 
που, σε αντίδραση προς την επι-
κρατούσα κάλπικη ηθική, ανέβα-
σε μία γυμνή της φωτογραφία στο 
διαδίκτυο, με τους σαλαφιστές. Το 
σίγουρο είναι ότι όλα αυτά προμη-
νύουν ένα πράγμα: τη φάση δύο θα 
ακολουθήσει η φάση τρία.

* Ο Κ. Γεώρμας παρακολούθησε 
από κοντά τις διαδηλώσεις στην 
πλατεία Ταχρίρ

»

Στην τελευταία εξέγερση συμμετείχαν κυρίως νεολαίοι, γεγονός που εξηγείται από το ότι τα παραδοσιακά 
στρώματα ελπίζουν ότι οι διαδικασίες των εκλογών που λαμβάνουν χώρα θα φέρουν κάποιο αποτέλεσμα.

“ 

Tο κύριο σύν-
θημα των ισλα-
μικών κομμά-
των, που άγ-
γιξε βέβαια τη 
μεγάλη μάζα 
του αιγυπτια-
κού πληθυσμού 
ήταν «Ισλάμ: η 
μόνη λύση».

εκλογική επικράτηση των ισλαμιστών
στρατό να γίνεται πλέον ο κεντρικός στόχος των διαδηλωτών.

                                                                                                                                                    ΚΟΣΜΟΣ
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Ο πατέρας της φιλοσοφίας των δωρε-
άν λογισμικών, Ρίτσαρντ Στάλμαν, μίλη-
σε πρόσφατα στο ρωσικό ειδησεογραφι-
κό κανάλι RT για την κατασκοπία στις σε-
λίδες κοινωνικής δικτύωσης, τη νομιμό-
τητα των κυβερνοεπιθέσεων της ομάδας 
χάκερ «Ανώνυμοι» και τις προϋποθέσεις 
υπό τις οποίες θα έπαιρνε ένα ιδιόκτητο 
λογισμικό πρόγραμμα και ένα εκατομμύ-
ριο δολάρια.

O 
Στάλμαν είναι ο άνθρωπος πίσω 
από την ιδέα ότι, κάθε πρόγραμ-
μα για Η/Υ πρέπει να είναι δια-
θέσιμο δωρεάν, έτσι ώστε οι χρή-

στες να μπορούν να το μελετήσουν και να το 
τροποποιήσουν, όπως αυτοί θέλουν. Αυτός 
είναι και ο μόνος δυνατός τρόπος για να εξα-
σφαλιστεί ότι η χρήση του λογισμικού δεν θέ-
τει σε κίνδυνο τα ανθρώπινα δικαιώματα των 
χρηστών. 

«Το δωρεάν λογισμικό κυριολεκτικά απε-
λευθερώνει το χώρο του προγραμματισμού. 
Σου δίνει τη δυνατότητα να ελέγχεις τη χρή-
ση του υπολογιστή σου σε ατομικό και συλ-
λογικό επίπεδο. Συγκεκριμένα, σημαίνει ότι 
οι χρήστες μπορούν να προστατευτούν από 
τα κακόβουλα χαρακτηριστικά που πιθανόν 
βρίσκονται στα ιδιόκτητα λογισμικά.

»Αυτό, βέβαια, δεν σε απελευθερώνει αυ-
τόματα και σε άλλους τομείς της ζωής. Για να 
απελευθερωθείς πρέπει να αγωνιστείς. Παρ’ 
όλα αυτά, τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν 
σχέση το ένα με το άλλο και, σε μια εποχή 
που πολλά απ’ αυτά που κάνουμε γίνονται 
με Η/Υ, αν δεν υπάρχει ελευθερία στη χρή-
ση των Η/Υ θα δυσκολευτούμε να υπερα-
σπίσουμε την ελευθερία μας και σ’ άλλους 
τομείς. Αν, ξαφνικά, χάσεις μια σειρά από δι-
καιώματα, σημαίνει ότι και τα υπόλοιπα, μάλ-
λον, κινδυνεύουν».

Υπάρχουν πολλοί τρόποι απώλειας της 
ελευθερίας των ανθρώπων μέσω των λογι-
σμικών που χρησιμοποιούν. Χαρακτηριστι-
κό παράδειγμα είναι και το σκάνδαλο με το 
πρόσφατο λογισμικό της Κάριερ Ι.Q., το οποίο 
κατηγορείται πως καταγράφει κάθε πληκτρο-
λόγηση στις συσκευές που το τρέχουν.

«Αυτό είναι ένα παράδειγμα ύπαρξης κα-
κόβουλων χαρακτηριστικών σε επί πληρωμή 
λογισμικό. Τα συγκεκριμένα κινητά τηλέφω-
να χρησιμοποιούν επί πληρωμή λογισμικό 
και δεν είναι παράξενο το ότι έχει κακόβου-
λα χαρακτηριστικά. ∆υστυχώς, τα περισσότε-
ρα ευρέως χρησιμοποιούμενα επί πληρωμή 
λογισμικά είναι έτσι και χειρότερα».

Άλλο ένα παράδειγμα είναι και η κατα-
γραφή δεδομένων που κάνει το Φέισμπουκ, 
συμπεριλαμβανομένης και της μαζικής κατα-
σκόπευσης των χρηστών που κάνουν αναζή-
τηση στο διαδίκτυο.

«Το Φέισμπουκ κάνει μαζική παρακο-
λούθηση. Όταν κάποιος πατήσει το κου-
μπί «μου αρέσει» σε μια σελίδα, τότε το Φέ-
ισμπουκ ξέρει αυτόματα ποιος επισκέφτηκε 
τη συγκεκριμένη σελίδα. Μπορεί επίσης να 
δει τη διεύθυνση ( Ι.Ρ.) του Η/Υ που επισκέ-

φτηκε τη σελίδα, ακόμη κι αν ο χρήστης δεν 
είναι στο Φέισμπουκ. Αυτό σημαίνει ότι μπο-
ρείς να επισκεφτείς πολλές σελίδες και να 
πατήσεις το κουμπί «μου αρέσει» και το Φέ-
ισμπουκ να γνωρίζει ποιες σελίδες επισκέ-
φτηκες, ακόμα και αν δεν ξέρει ποιος είσαι».

Βέβαια, η ενημέρωση του κοινού για τον 
κίνδυνο όσο πάει αυξάνεται και αρχίζει και η 
αντίσταση. Για παράδειγμα, η δράση της ομά-
δας χάκερ «Ανώνυμοι» αποτελεί μια διαδι-
κτυακή εκδοχή διαφόρων εφαρμογών δια-
μαρτυρίας.

«Οι δράσεις των ‘‘Ανωνύμων’’ γίνονται, 
ως επί το πλείστον, με την αποστολή πολ-
λών χιλιάδων εντολών σε κάποιο ιστότοπο 
που δεν μπορεί να σηκώσει το συγκεκριμένο 
αριθμό. Στην ουσία, είναι σα να πηγαίνει ένα 
πλήθος κόσμου στην είσοδο ενός κτηρίου και 
να κάνει μια διαμαρτυρία. Βασικά, είναι κάτι 
νόμιμο. Και ρίξτε μια ματιά στους ανθρώπους 
που αντιδρούν σ’ αυτές τις διαμαρτυρίες. Κοι-
τάξτε ποιοι είναι και τι κάνουν. Συνήθως είναι 
άνθρωποι που κάνουν πολύ χειρότερα πράγ-
ματα».

Ένα ακόμη ζωντανό παράδειγμα είναι και 
η άνοδος των κομμάτων των πειρατών στην 
Ευρώπη, τα οποία έχουν αρχίσει να κερδί-
ζουν έδρες σε διάφορα κοινοβούλια.

«Λίγο πολύ συμφωνώ με τις θέσεις τους 
και χαίρομαι που αυτά τα ζητήματα γίνονται 
ζητήματα εκλογών. Αυτό δεν σημαίνει, βέ-
βαια, ότι υποστηρίζω όλα τα κόμματα πειρα-
τών στον κόσμο, γιατί θα έπρεπε να γνωρίζω 
τις ακριβείς τους θέσεις και αυτές διαφέρουν 
από χώρα σε χώρα. Τα ζητήματα του διαδι-

κτύου είναι πολύ σημαντικά, όμως δεν είναι 
τα μόνα σημαντικά ζητήματα στον κόσμο. Για 
παράδειγμα, η παγκόσμια αύξηση της θερ-
μοκρασίας και ο περιορισμός της είναι εξαι-
ρετικά σημαντικό ζήτημα και πολλά από τα 
κόμματα των πειρατών δεν παίρνουν θέση 
πάνω σ’ αυτό».

Ταυτόχρονα, ο Στάλμαν πιστεύει ότι πολ-
λοί άνθρωποι υποστηρίζουν την πειρα-
τεία για τους τελείως λάθος λόγους. Θέλουν 
απλώς να έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποι-
ήσουν ένα ιδιόκτητο λογισμικό δωρεάν, ενώ 
θα έπρεπε να είναι εναντίον της ύπαρξης των 
ιδιόκτητων λογισμικών.

«Γιατί είναι κακό να χρησιμοποιήσει κά-
ποιος ένα μη εξουσιοδοτημένο αντίγραφο 
ενός ιδιόκτητου προγράμματος; Γιατί είναι 
ιδιόκτητο! Έτσι όμως, ένα μη εξουσιοδοτημέ-
νο αντίγραφο είναι το ίδιο κακό με ένα εξου-
σιοδοτημένο αντίγραφο του ιδίου προγράμ-
ματος. Είναι και τα δύο προβληματικά γιατί 
είναι ιδιόκτητα και οι χρήστες δεν έχουν κα-
νέναν έλεγχο πάνω τους. Το κρίσιμο θέμα 
εδώ είναι η ιδιοκτησία. Αν θέλεις ελευθερία, 
πρέπει να τα ξεφορτωθείς και τα δύο, γιατί και 
τα δύο σε ελέγχουν. Προσωπικά, δεν χρησι-
μοποιώ ιδιόκτητα λογισμικά. Αν μου έδινες 
ένα εξουσιοδοτημένο αντίγραφο και με πλή-
ρωνες ένα εκατομμύριο δολάρια για να το 
πάρω, πάλι δεν θα το έπαιρνα. Αν μπορούσα 
να το πετάξω μετά, τότε θα έπαιρνα το εκατομ-
μύριο και κατόπιν θα το πετούσα».

Κατά τον Στάλμαν, μια συρρίκνωση της 
βιομηχανίας ανάπτυξης λογισμικών από την 
ευρύτερη διάθεση των δωρεάν λογισμικών, 
παγκοσμίως, θα ήταν ευπρόσδεκτη λόγω του 
οφέλους που θα αποκόμιζαν οι χρήστες Η/Υ.

«Και τι μας νοιάζει αν περιοριστεί η βιομη-
χανία τους; Τι καλό προσφέρει μια βιομηχα-
νία που κατασκευάζει εργαλεία υποδούλω-
σης των ανθρώπων; ∆εν θα χρησιμοποιήσω 
ποτέ κάποιο μη δωρεάν λογισμικό. Θα αφιε-
ρώσω κάθε μου προσπάθεια στο να απομα-
κρυνθώ όσο γίνεται από αυτήν τη λογική. Αν, 
τώρα, σταματούσαν να κατασκευάζουν ιδιό-
κτητα λογισμικά θα ήταν τέλειο. Ελπίζω στη 
μέρα που δεν θα φτιάχνονται μη δωρεάν λο-
γισμικά πια».

Σίγουρα, μια τέτοια εξέλιξη θα έβλαπτε 
πολλές καινοτόμες εταιρείες, αλλά ο Στάλμαν 
θεωρεί ότι η κατεύθυνση την οποία ακολου-
θεί η ανάπτυξη των λογισμικών αυτή τη στιγ-
μή είναι περισσότερο ζημιογόνα.

«Σε ό,τι αφορά τις πατέντες, οι ΗΠΑ τεί-
νουν να γίνουν ένα πολύ επικίνδυνο μέρος 
για την ανάπτυξη λογισμικών, ειδικά για την 
ανάπτυξη καινοτόμων λογισμικών, και ο λό-
γος είναι ότι όταν ένα πρόγραμμα είναι και-
νοτόμο, αυτό σημαίνει ότι εμπεριέχει κάποιες 
νέες ιδέες. Ταυτόχρονα, όμως, εμπεριέχει και 
κάποιες χιλιάδες γνωστές ιδέες και εδώ ακρι-
βώς είναι το πρόβλημα. Για να χρησιμοποιή-
σεις όλες αυτές τις ήδη γνωστές ιδέες πρέπει 
να πάρεις άδεια διότι είναι πατενταρισμένες 
και αν δεν μπορέσεις να το κάνεις, τότε δεν 
μπορείς να χρησιμοποιήσεις ούτε τη δική 
σου, νέα ιδέα».

Μετάφραση: Dean M.

     ΚΟΣΜΟΣ

Τι καλό προσφέρει μια βιομηχανία που κατασκευάζει εργαλεία υποδούλωσης των ανθρώπων;

Το μάτι του Φέισμπουκ!

ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ: 
• Εναλλακτικό Βιβλιοπωλείο, 
 Θεμιστοκλέους 37, Εξάρχεια
•  Περίπτερα: Εξάρχεια 
(έναντι Εθνικής) 
•  Κάνιγγος & Ακαδημίας. 
•  Περίπτερο: Βασιλίσσης 

Σοφίας1 
ΑΙΓΑΛΕΩ 
• Ιερά Οδός 245
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
• Σταθμός ΜΕΤΡΟ Αγ. Αντωνίου
(Εθν. Μακαρίου & Κουντουριώτου)
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ: 
• Περίπτερο: Αλεξάνδρας και 

Πανόρμου (Σούτσου) 
•  Περίπτερο: Λ. Κηφισίας και 

Ερυθρού Σταυρού 96
ΒΥΡΩΝΑΣ: Καραολή-∆ημητρίου & 

Α. Φλέμινγκ
∆ΑΦΝΗ: • Περίπτερο: Πλατεία 

∆άφνης,
  έναντι δημαρχείου 
ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ∆ΑΦΝΗ: 
•  Περίπτερο: Πλ. Καλογήρων, 
 Βουλιαγμένης 214
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ: 
• Περίπτερο: Αρτάκης 119-121
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ: 
•  Περίπτερο: Κύπρου 182
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ: 
•  Περίπτερο: Πλ. ∆ημαρχείου.
ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ: 
•  Περίπτερο: Τριών Ιεραρχών 

194  
 & Κηφισοδότου 
 (μπροστά από καφενείο 

Παρθενών) 
•  Ατρέως 11 
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ-ΘΗΣΕΙΟ (ΓΕΦ. 

ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ): 
•  Κέντρο Τύπου, Τριών Ιεραρχών 

4-6 
•  Τριών Ιεραρχών 113
ΚΑΛΛΙΘΕΑ: 
•  Περίπτερα: Λυκούργου και 

Μεγαλουπόλεως
•  Περίπτερο ηλεκτρικού σταθ-

μού Καλλιθέας

ΕΆΝ ∆ΕΝ ΜΠΟΡΕΊΤΕ ΝΑ ΒΡΕΊ-
ΤΕ ΤΗΝ ΡΗΞΗ ΜΠΟΡΕΊΤΕ ΝΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΖΗΤΉΣΕΤΕ ΣΤΑ ΕΞΉΣ 
ΣΤΑΘΕΡΆ ΣΗΜΕΊΑ ΠΏΛΗΣΗΣ:

“ 

Το Φέισμπουκ περιλαμ-

βάνει και τη μαζική κα-

τασκόπευση των χρη-

στών που κάνουν ανα-

ζήτηση στο διαδίκτυο.

...«Οι δράσεις των «Ανωνύμων» είναι νόμι-
μες...

Του Ρίτσαρντ Στάλμαν
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Ο Άκης Γαβριηλίδης, γνωστός 
για την πρωτοτυπία των ύβρε-
ών του κατά του Ρίτσου κ.ά., με 
αφορμή την επέτειο της απε-
λευθέρωσης της Θεσσαλονίκης 
έγραψε το άρθρο: Ποιος απελευ-
θερώθηκε το 1912; Σκέψεις με 
αφορμή τον επικείμενο εορτα-
σμό των εκατό χρόνων από την 
«απελευθέρωση» της Θεσσαλο-
νίκης.

Π 
ροσπερνώντας την διό-
λου πρωτότυπη αξίωσή 
του να ορίσει τι συνιστά 
πραγματική ελευθερία 

και την άποψή του ότι ένας λαός δεν 
θεωρείται ελεύθερος/ασφαλής όταν 
αποκτά δικό του κράτος, ούτε καν 
ότι δύναται να έχει ένα «δικό» του 
κράτος –ίσως οι Παλαιστίνιοι, αλλά 
και η Σαλονικιά Ρ. Μόλχο να είχαν 
αντίρρηση–, εξετάζουμε τα επιχει-
ρήματά του.

Πάντως, εναντιώνεται στο κρά-
τος του έθνους υπηρετώντας ένα 
πολύ μεγαλύτερο κράτος άλλου εί-
δους και λιγότερο δημοκρατικό: 
Έτσι φαντάζεται τον αντικρατισμό. 
Για τον Α.Γ., η απελευθέρωση του 
1912 είναι στην πραγματικότητα 
κατάληψη της πόλης, γιατί οι Έλλη-
νες το 1912 αποτελούσαν μειονότη-
τα και γιατί η Ελλάδα εισέβαλε στην 
οθωμανική αυτοκρατορία. Αυτό 
συνιστά αποδοχή της οθωμανικής 
πραγματικότητας, σε βαθμό τέτοιο 
ώστε η ανατροπή της να συνιστά 
αδικαιολόγητη πράξη βίας: Οι Έλ-
ληνες έγιναν μειονότητα λόγω της 
οθωμανικής βίας· το επιχείρημα ότι 
ήταν μειονότητα το ’12 και άρα δεν 
υπήρξε απελευθέρωση, συνιστά 
υπεράσπιση της βίας η οποία τους 
μετέτρεψε σε μειονότητα, και φυσι-
κά είναι ένα επιχείρημα βασισμένο 
μόνο στη ισχύ των όπλων.

Οι Οθωμανοί κατέκτησαν εδά-
φη στα οποία δεν ζούσαν μου-
σουλμάνοι, το ελληνικό εθνο-
κράτος απελευθέρωσε εδάφη στα 
οποία ζούσαν Έλληνες πολύ πριν 
από την οθωμανική κατάκτηση. Τη 
βία (αυτή) αποδέχονται όσοι αξιο-
λογούν βάσει των επιπτώσεών της 
τις ελληνικές αξιώσεις πάνω στην 
πόλη. Ο Α.Γ. ισχυρίζεται ότι δεν 
ήταν όλα σκλαβιά, μαυρίλα κ.λπ. ως 
το 1912: Αυτό είναι αλήθεια, αλλά 
μόνο για ορισμένες από τις μη ελ-
ληνικές κοινότητες. Είναι αφελές 
να πιστεύεται ότι τα πράγματα ήταν 
όλα καλά ή μαύρα εξίσου για όλες 
τις κοινότητες και/ή ότι αυτό εννο-

ούν όσοι μιλάνε για σκλαβιά. Αν 
εξαιρέσουμε τη σφαγή ∆υτικών 
στα 1876, την εκδίωξη των Αλβα-
νών μουσουλμάνων, τις περιοδικές, 
αλλά όχι σπάνιες διώξεις και τον 
εξισλαμισμό σημαντικού τμήματος 
των Εβραίων, καθώς και το ότι αυτοί 
ήρθαν από τη ∆ύση ως επιστήμονες 
και λόγιοι, καταλήγοντας λόγω των 
οθωμανικών αντιλήψεων, μεσσιανι-
στές και καβαλιστές, ώς το 1912 όλα 
ήταν ρόδινα για τους μουσουλμά-
νους κατακτητές και τους εξισλαμι-
σμένους συνεργάτες τους, εκτός από 
τις σχεδόν ανά πενταετία προκαλού-
μενες πυρκαγιές και τις επιδημίες 
χολέρας και πανούκλας. Πράγμα-
τι, οι κατακτητές δεν απελευθερώ-
νονται: Χάνουν τη λεία τους. Για 
τους Έλληνες (βλ. οθωμανικά αρ-
χεία Θεσσαλονίκης) απέμεναν οι 
βαρύτεροι φόροι, το παιδομάζω-
μα (όταν τις εκ των απίστων γονέ-
ων ή άλλος τις αντιστή εις την πα-
ράδοσιν του γενιτσάρου υιού του, 
θ’ απαγχονίζηται ευθύς εις το κα-
τώφλιον της θύρας του, του αίματός 
του θεωρουμένου άνευ αξίας), η κα-
τάσχεση εκκλησιών και η θρησκευ-
τική καταπίεση (Εν ταις χώραις του 
θεοφρουρήτου κράτους του Ισλάμ 
η ανέγερσις εις τινα πόλιν ή χωρί-
ον νέων εκκλησιών ή μονών απα-

γορεύεται απολύτως... Μόνον η επι-
διόρθωσις και η επισκευή των ήδη 
υπαρχουσών παλαιών επιτρέπεται 
και αύτη κατόπιν ειδικής αδείας, χο-
ρηγουμένης παρά της γραμματεί-
ας του υψηλού Χαλιφάτου μου), οι 
σφαγές και η θεσμοθετημένη γκε-
τοποίηση (βλ. Ιω. Αναγνώστη), ενώ 
το 1911 οι Νεότουρκοι στη Θεσσα-
λονίκη αποφάσισαν τον εκτουρκι-
σμό/εξόντωση των χριστιανών της 

αυτοκρατορίας. Αλλά ακόμη και για 
τους Έλληνες, παρά το ότι ήταν μει-
ονότητα, τον 18ο αι. επικρατούσαν 
στο εμπόριο της Θεσσαλονίκης μέ-
χρι το 1821, ώσπου η σφαγή τους 
έδειξε για μια ακόμη φορά ποιος εί-
ναι ο κυριαρχούμενος και ποιος ο 
κυρίαρχος (Αναφέρουμε απλώς τις 
σφαγές του 1571 και 1772.). Έτσι, η 
παρουσία «εθνικών» μνημείων και 
καθιέρωση ελληνικών ονομασιών 
στις οδούς δεν υποδηλώνει κάποια 
Κατοχή και αθέλητη συμμόρφωση 
των κατοίκων της προς την «ελλη-
νοκανονιστικότητα», όπως πιστεύει 
ο μεγάλος ανατόμος των ψυχών Α.Γ., 
αλλά έκφραση του ότι δεν είχαν την 
τύχη (μαζί με κομμάτι των Μικρα-
σιατών) πολλών Μικρασιατών σύμ-
φωνα προς το νεοτουρκικό πρό-
γραμμα. Το ότι οι Τούρκοι διοικητές 
στη Φλώρινα και τη Θεσσαλονίκη 
δήλωναν το ’12 στους Έλληνες ότι 
από αυτούς τις πήρανε, σε αυτούς 
τις παραδίδουν και «από τους Έλλη-
νες την πήραμε, στους Έλληνες θα 
την παραδώσουμε», δεν μπορεί να 
αποδοθεί στον φιλελληνισμό ούτε 
στον καιροσκοπισμό τους. Ο Α.Γ. 
υποστηρίζει ότι το ελληνικό κράτος 
μετέφερε στην ευρύτερη περιοχή 
της πόλης πρόσφυγες του ’22 ώστε 
να την εξελληνίσει· ούτε λέξη 

για τον σχεδιασμένο και πραγμα-
τοποιημένο από τους Οθωμανούς 
αφελληνισμό Μακεδονίας-Θεσσα-
λονίκης μέσω του συστηματικού 
εποικισμού τους με μη ελληνικούς 
πληθυσμούς τον 15ο αι., έμπρακτη 
ανατροπή του οποίου ήταν ο επα-
νελληνισμός της περιοχής.

 Ο Α.Γ. καταγγέλλει την κατα-
στροφή μιναρέδων χτισμένων σε 
εκκλησίες κι έτσι θεωρεί ηθικά αδι-
άφορο ή δίκαιο τον βίαιο αφελλη-
νισμό/αποχριστιανισμό της πόλης 
μετά το 1430 (καταστροφή κοιμη-
τηρίων, εκκλησιών, μνημείων κ.ά.). 
Με τις εμμονές του ξεσκεπάζει την 
ανδροκρατία –όντας ειδικός στο να 
ανακαλύπτει παντού αντισημιτι-
σμό και σεξισμό, ως τις έσχατες αιτί-
ες κάθε αντίθετης άποψης– ως σύμ-
βολο της μετά το ’12 ελληνικής τά-
ξης πραγμάτων, υπονοώντας, ίσως, 
ότι προ του 1912 και ίσως πριν από 
την εποχή των εθνικισμών, σύμβο-
λο αντίστοιχο, αλλά κοινωνικά απε-
λευθερωτικό, ήταν τα πολυεθνικά 
χαρέμια. 

Έχοντας αναφερθεί στην κατ’ 
επίφαση πολυεθνική Φεντερασι-
όν, η οποία υποστήριζε το οθωμα-
νικό στάτους κβο, ελάχιστα απέχει 
από το να υποστηρίζει ένα είδος 
συλλογικής ευθύνης των Θεσσα-
λονικέων («δεν φάνηκε να δυσαρε-
στήθηκαν ιδιαίτερα γι’ αυτό… πολ-
λοί από αυτούς έσπευσαν να εξα-
φανίσουν κάθε ίχνος της παρουσίας 
των Εβραίων») όσον αφορά στη μα-
κάβρια/αυθαίρετη καταστροφή 
του εβραϊκού νεκροταφείου, και την 
εξόντωση των Ελληνοεβραίων επει-
δή ελάχιστοι δωσίλογοι/φασίστες 
και κοινοί καταπατητές των εβραϊ-
κών περιουσιών καταδικάστηκαν 
μεταπολεμικά. Ωσάν να καταδικά-
στηκαν περισσότεροι στην υπόλοι-
πη Ελλάδα, ωσάν κατά την περίο-
δο εξόντωσης των Εβραίων να μην 
εξοντώθηκαν και άλλες 200-300 χι-
λιάδες Έλληνες και ωσάν η δυσαρέ-
σκεια να μπορούσε να εκφραστεί 
δημόσια στα 1943 ή κατά τον Εμ-
φύλιο και μετεμφυλιακά, ωσάν να 
μη συνέβη η πυρκαγιά του 1917, 
ωσάν να μην εξαφανίστηκε και το 
ελληνικό παρελθόν της πόλης εξαι-
τίας της αντιπαροχής, ωσάν η κατε-
δάφιση των βυζαντινών τειχών στα 
1874 να μην ήταν κι αυτή αποτέ-
λεσμα του «εκσυγχρονισμού», και 
ωσάν να μην ήταν τα 2/3 του ελλη-
νικού πολιτικού φάσματος (βασι-
λικοί, μεταξικοί και ΕΑΜ) που υπε-
ρασπίστηκαν τους Εβραίους της πό-
λης.

Του Γιάννη Ταχόπουλου 

“ 

Για τον Άκη Γα-

βριηλίδη, η 

απελευθέρωση 

του 1912 είναι 

στην πραγματι-

κότητα κατάλη-

ψη της πόλης, 

γιατί οι Έλλη-

νες το 1912 

αποτελούσαν 

μειονότητα...

Ποιος απελευθερώθηκε το 1912;
Ο Άκης Γαβριηλίδης επιτίθεται στην ιστορική μνήμη της Θεσσαλονίκης!

Οι Έλληνες έγιναν μειονότητα λόγω της οθωμανικής βίας· το επιχείρημα ότι ήταν μειονότητα το ’12 και άρα 
δεν υπήρξε απελευθέρωση, συνιστά υπεράσπιση της βίας η οποία τους μετέτρεψε σε μειονότητα, και φυσι-
κά είναι ένα επιχείρημα βασισμένο μόνο στη ισχύ των όπλων.
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Του Γιάννη Ξένου 

Απεβίωσε πριν λίγες μέρες ο 
σπουδαίος Βραζιλιάνος ποδο-
σφαιριστής της δεκαετίας του 
’80, Σόκρατες. Ο Σόκρατες υπήρ-
ξε μια πολυσχιδής προσωπικό-
τητα, αφού, πέρα από αρχηγός 
της εθνικής Βραζιλίας στο Μου-
ντιάλ του ’82, ήταν πολιτικός 
ακτιβιστής, γιατρός, φιλόσοφος, 
καλλιτέχνης και πολλά άλλα. Το 
όνομα του Σόκρατες μνημονεύ-
εται για δύο πράγματα, υπήρξε 
ένας αρτίστας ποδοσφαιριστής, 
αλλά και ένας κοινωνικός αγωνι-
στής, που έδωσε σημαντικό αγώ-
να για την αποκατάσταση της δη-
μοκρατίας στη χώρα του. 

Α 
ς ξετυλίξουμε το νήμα 
της ζωής του Σόκρατες 
από την αρχή. Το όνο-
μά του το οφείλει στην 

αγάπη του πατέρα του για την αρ-
χαία ελληνική ιστορία. Ο πατέρας 
του  έμαθε ανάγνωση διαβάζοντας 
ιστορικά κείμενα, με αποτέλεσμα 
να ερωτευτεί την αρχαία ελληνική 
ιστορία. Ήταν τέτοια η αγάπη του για 
την αρχαία Ελλάδα, που τα ονόμα-
τα που έδωσε στα τρία από τα τέσ-
σερα αγόρια του ήταν Σωκράτης, 
Σωσθένης (Μακεδόνας στρατιωτι-
κός και πολιτικός του 3ου αι. π.Χ.) 
και Σοφοκλής, του ξέφυγε μόνο ο 
μικρότερος, ο Ράι, που έγινε και αυ-
τός σημαντικός ποδοσφαιριστής. Η 
φτωχική του καταγωγή δεν στάθηκε 
εμπόδιο στο να σπουδάσει ιατρική 
και μόνο όταν πήρε το πτυχίο του, το 
1978, υπέγραψε το πρώτο του επαγ-
γελματικό συμβόλαιο, σε ηλικία 24 
ετών! Παρότι στις αρχές της δεκαετί-
ας του ’80 υπήρξε ποδοσφαιριστής 
σε κορυφαίο επίπεδο, δεν εγκατέ-
λειψε τις σπουδές του, αφού παράλ-
ληλα ολοκλήρωσε τις μεταπτυχια-
κές του σπουδές στην αθληιατρική.

Τα χρόνια της Κορίνθιανς

Τα καλύτερα ποδοσφαιρικά του 
χρόνια τα πέρασε στην Κορίνθι-
ανς. Εκεί, σε 300 αγώνες σημείω-
σε περίπου 200 γκολ (αν και μέσος) 
και οδήγησε την ομάδα στην κατά-
κτηση τριών περιφερειακών πρω-
ταθλημάτων (1979, 1982, 1983). 
Αλλά κανένα από αυτά τα ενδογη-
πεδικά επιτεύγματα δεν συγκρί-
νεται με όσα έγιναν στην Κορίνθι-
ανς εκείνα τα χρόνια (1978-1984). 
Η Κορίνθιανς στη Βραζιλία είναι η 
ομάδα που στηρίζουν τα φτωχότε-
ρα κοινωνικά στρώματα, στις αρ-

χές της δεκαετίας του ’80 τη διοί-
κηση ανέλαβαν αρκετά φιλελεύ-
θεροι άνθρωποι, με αποτέλεσμα ο 
Σόκρατες και οι ριζοσπαστικοποιη-
μένοι συμπαίκτες του να έχουν την 
ευκαιρία να δημοκρατικοποιήσουν 
τον τρόπο λειτουργίας της ομάδας, 
αλλά και να συμβάλουν στον αντι-
δικτατορικό αγώνα του βραζιλιάνι-
κου λαού. Η Κορίνθιανς στις φανέ-
λες της αντί για χορηγούς τύπωνε 
δημοκρατικά συνθήματα όπως 
«Θέλω να ψηφίσω για πρόεδρο», 
τη λέξη «∆ημοκρατία», όταν κατέ-
κτησαν το πρωτάθλημα το 1982, ή 
προτροπές για συμμετοχή των πο-
λιτών στις περιφερειακές εκλογές, 
«στις 15 του μήνα ψηφίστε», αυτά σε 
μια Βραζιλία που από το 1964 κυ-
βερνούνταν από στρατιωτική δικτα-
τορία και εκείνα τα χρόνια δινόταν 
ένας μεγάλος αγώνας για να επα-
νέλθει η δημοκρατία, όπως και έγι-
νε το 1985. Ο ίδιος εξηγούσε πως, 
όταν το 1964 έγινε το πραξικόπη-
μα, θυμόταν τον πατέρα του να καί-
ει ένα βιβλίο για τους μπολσεβίκους 
για να μην του το βρει η χούντα. Και 
συνέχιζε: «Αυτό το γεγονός φούντω-
σε το ενδιαφέρον μου για την πολιτι-
κή. Το ποδόσφαιρο ήρθε κατά τύχη. 
Ήμουν ένα παιδί της δικτατορίας. 
Πάντα είχα το βλέμμα μου στραμμέ-
νο στις κοινωνικές αδικίες της χώ-
ρας και είχα συναδέλφους και συμ-
φοιτητές που έπρεπε να κρύβονται 
ή να αποδράσουν. Απλώς έτυχε να 
είμαι καλός στο ποδόσφαιρο». Στη 
«∆ημοκρατία της Κορίνθιανς», ως 
ηγέτης και σύμβολο της ομάδας συ-
νέβαλε στην εδραίωση ενός μοντέ-

λου δημοκρατίας που οι ποδοσφαι-
ριστές αποφάσιζαν με πλειοψηφία 
για μια σειρά ζητημάτων, από την 
ώρα του γεύματος, μέχρι την πρό-
σληψη ή την απόλυση κάποιου αν-
θρώπου. 

Το πέρασμα στην Ευρώπη και η 
εθνική Βραζιλίας

Η χούντα είχε αρχίσει να του κά-
νει το βίο αβίωτο, ενώ και οι σειρή-
νες από την Ευρώπη ηχούσαν πιο 
δυνατά, παρ’ όλα αυτά ο πολιτικός 
αγώνας παρέμενε γι’ αυτόν πρώ-
τη προτεραιότητα. Το 1984, σε πο-
λιτική συγκέντρωση, μπροστά σε 
1.500.000 κόσμο, υποσχέθηκε πως 
θα απέρριπτε κάθε πρόταση από 
την Ιταλία και θα παρέμενε στην πα-

τρίδα του, εάν η βουλή περνούσε 
τη συνταγματική αναθεώρηση που 
προέβλεπε μεταξύ άλλων ελεύθε-
ρες εκλογές. Η πρόταση δεν πέρα-
σε για λίγες ψήφους και αυτός έκα-
νε το πέρασμα στην Ιταλία. Το κάλ-
τσιο για τον ντελικάτο Βραζιλιάνο, 
που δεν ήταν ποτέ φίλος της προ-
πόνησης και κάπνιζε από τα δεκα-
τρία του χρόνια δύο πακέτα τσιγάρα, 
δεν ήταν το κατάλληλο περιβάλλον. 
Προσπάθησε να προσηλυτίσει τους 
συμπαίκτες του στη Φιορεντίνα σε 
ένα πείραμα παρόμοιο με αυτό της 
Κορίνθιας, αλλά οι ψυχροί Ευρω-
παίοι επαγγελματίες ποδοσφαιρι-
στές δεν ανταποκρίθηκαν και γρή-
γορα απομονώθηκε από την υπό-
λοιπη ομάδα. ∆εν έχασε τον καιρό 
του όμως, η Φλωρεντία ήταν η κα-
τάλληλη πόλη για να παρακολου-
θήσει ένα σεμινάριο ιστορίας της 
τέχνης και την επόμενη χρονιά επέ-
στρεψε στη Βραζιλία, αλλά το ποδό-
σφαιρο σε συλλογικό επίπεδο τον 
είχε κουράσει. Ενδιαφέρον έβρισκε 
μόνο στην αγαπημένη εθνική Βρα-
ζιλίας. Με την οποία, στο μουντιάλ 
του 1982, παρουσίασαν με τον Ζίκο 
και άλλους αστέρες της εποχής μια 
πολύ θεαματική ομάδα, αλλά η Ιτα-
λία του αντιποδοσφαίρου τους στέ-
ρησε την πρόκριση στα ημιτελικά. 
Ο ίδιος πάντως σε εκείνο τον αγώνα 
έβαλε ένα από τα πιο όμορφα γκολ 
του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Το 
1986, στα τριάντα δύο του πια, έλα-
βε μέρος στο τελευταίο του μουντι-
άλ και εκεί η Γαλλία του Πλατινί στα 
πέναλντι του στέρησε την πρόκριση 
στα ημιτελικά, το παιχνίδι σκοπιμό-

τητας των Ευρωπαίων κέρδισε άλλη 
μια φορά τη θεαματική Βραζιλία και 
τα αξιοθαύμαστα τακουνάκια του. 
(Είχε το προσωνύμιο «Το τακου-
νάκι του Θεού», αφού το ανάποδο 
ποδόσφαιρο με τα πολλά και περί-
τεχνα τακουνάκια του έδινε τη δυ-
νατότητα να ξεφεύγει από τους πιο 
γρήγορους και αθλητικούς αντιπά-
λους του.)

Ο Σόκρατες πέρα από το ποδό-
σφαιρο

Με το τέλος της ποδοσφαιρικής 
του καριέρας έκανε ένα διδακτο-
ρικό στη φιλοσοφία, ενώ άρχισε 
να ασκεί επαγγελματικά την ιατρι-
κή. Η πολιτική δεν έπαψε ποτέ να 
τον απασχολεί και από τη στήλη του 
στο εβδομαδιαίο πολιτικό περιοδι-
κό Carta Capital έπαιρνε θέση για 
τα πολιτικά και εθνικά θέματα της 
Βραζιλίας. Υποστηρικτής του Λού-
λα στην προσπάθειά του να εκλε-
γεί πρόεδρος, είχε απομακρυνθεί 
τα τελευταία χρόνια από αυτόν, για-
τί έβλεπε ότι οι κοινωνικές αντιθέ-
σεις στο εσωτερικό της χώρας δεν 
μειωνόταν με την ταχύτητα που ήλ-
πιζε, αλλά και για οικολογικά ζητή-
ματα, όπως για τη συνεχιζόμενη κα-
ταστροφή του Αμαζονίου. Έπαιρ-
νε θέση ενάντια στη μετατροπή της 
Βραζιλίας σε μια μεγάλη περιφερει-
ακή χώρα και ηγεμονική στη Λατι-
νική Αμερική, λέγοντας: «∆εν μου 
αρέσει αυτή η Βραζιλία, που έρχε-
ται ν’ αντικαταστήσει τη θέση των 
Γιάνκηδων, στη Νότια Αμερική». 
Συνέχιζε να προτείνει ριζοσπαστι-
κά πράγματα και για το ποδόσφαι-
ρο, όπως να μειωθούν οι παίκτες 
της κάθε ομάδας σε 9 από 11, γιατί 
με την ταχύτητα και τη δύναμη που 
έχουν πια οι ποδοσφαιριστές, χρει-
άζεται να απελευθερωθεί χώρος για 
να γίνει το άθλημα και πάλι θεαμα-
τικό. 

Ο Σόκρατες είχε δύο μεγάλες 
αδυναμίες, το τσιγάρο και το ποτό, 
προσπάθησε εκατοντάδες φορές να 
κόψει το τσιγάρο, αλλά δεν τα κατά-
φερε, το ίδιο και το ποτό. Ο οργανι-
σμός του τα τελευταία χρόνια είχε 
εξασθενήσει σημαντικά, φέτος είχε 
διακομιστεί τρεις φορές στο νοσο-
κομείο και έφτασε μια ήπια τροφι-
κή δηλητηρίαση να του προκαλέσει 
ισχυρή κρίση, και το σηπτικό σοκ 
που ακολούθησε να του στερήσει τη 
ζωή. Τουλάχιστον τώρα θα έχει την 
ευκαιρία να συναντήσει δύο από τις 
προσωπικότητες που τον σημάδε-
ψαν περισσότερο τον Τσε Γκεβάρα 
και τον Τζον Λένον. 

“ 

Πάντα είχα το 

βλέμμα μου 

στραμμένο στις 

κοινωνικές αδι-

κίες της χώ-

ρας και είχα συ-

ναδέλφους και 

συμφοιτητές 

που έπρεπε να 

κρύβονται ή να 

αποδράσουν. 

Σόκρατες: Ένας σπουδαίος άνθρωπος 
Μια πολυσχιδής προσωπικότητα, καθώς ήταν πολιτικός, ακτιβιστής, γιατρός, φιλόσοφος, καλλιτέχνης κ.α.

Τουλάχιστον, τώρα ο Σόκρατες θα έχει την ευκαιρία να συναντήσει δύο από τις προσωπικότητες που τον ση-
μάδεψαν περισσότερο, τον Τσε Γκεβάρα και τον Τζον Λένον.



Αριθμός φύλλου 80                       ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ∆εκεμβρίου 2011 23

> 
Πραγματοποιήθηκε τη 
∆ευτέρα, 21 Νοεμβρί-
ου, στο Ινστιτούτο Γκαί-
τε της Αθήνας, δημόσια 
συζήτηση με θέμα: «Π. 

Κονδύλης: Η μετάφραση ως μέ-
θοδος». Η εκδήλωση διοργανώ-
θηκε από κοινού, από το Ινστιτούτο 
Γκαίτε και το παράρτημα της Γενι-
κής ∆ιεύθυνσης Μετάφρασης της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Ψυχή της εκδήλωσης υπήρξε ο 
Στράτος Μεϊντανόπουλος, υπεύ-
θυνος του Γραφείου της εν λόγω 
Γενικής ∆ιεύθυνσης στην Ελλάδα.
Εκτός του ιδίου, χαιρετισμό απηύ-
θυνε και ο διευθυντής του Ινστι-
τούτου Γκαίτε στην Ελλάδα.

Τη συζήτηση συντόνισε ο κα-
θηγητής του ΑΠΘ Αθανάσιος Καΐ-
σης. Συμμετείχαν ο Λευτέρης Ανα-
γνώστου (Μεταφράζοντας τον Κον-
δύλη), ο Φώτης ∆ημητρίου (Ορι-
σμένες θέσεις του Κονδύλη για 
την κοινωνική οντολογία), ο Κώ-
στας Κουτσουρέλης (Π. Κονδύλης: 
Η μετάφραση ως πολιτική), ο Μι-
χάλης Παπανικολάου (Ο Κονδύ-
λης ως μεταφραστής των κειμέ-
νων του), ο Φαλκ Χορστ (Γλώσσα 
και αντίληψη της πραγματικότητας 
στον Κονδύλη) και ο Παναγιώτης 
Χριστιάς (Γραφή και υποκειμενι-
κό αίσθημα ισχύος στον Κονδύλη).

Είναι προφανές ότι η διοργά-
νωση τέτοιου είδους εκδηλώσε-
ων αποδεικνύει το συνεχές ενδια-

φέρον για το έργο του Π. Κονδύλη. 
Για όποιον το μελετά υπήρξε μια 
ευχάριστη είδηση: η μετάφραση 
των έργων Συντηρητισμός και Γέ-
νεση της ∆ιαλεκτικής ολοκληρώ-
θηκε, και σύντομα πρόκειται να 
εκδοθούν στη χώρα μας. Επίσης, 
πρόκειται να εκδοθούν τα κατά-
λοιπά του που αφορούν σημειώ-
σεις για το β’ και γ’ μέρος της Κοι-
νωνικής Οντολογίας (το α’ μέρος 
εκδόθηκε υπό τον τίτλο Πολιτικό 
και ο Άνθρωπος), ενώ ετοιμάζο-
νται κάποιες εκδόσεις στην αγγλι-
κή γλώσσα.

Το περιεχόμενο των εισηγή-
σεων ήταν ουσιαστικό, όπως ου-
σιαστικές ήταν και οι παρεμβάσεις 
που έγιναν από το ακροατήριο. Εν-
διαφέρουσα ήταν η σύνθεση του 
ακροατηρίου, που περιλάμβανε 
συγγενείς και φίλους του Κονδύ-
λη (όπως η αδελφή του και ο ψυ-
χίατρος Γ. Τσέγκος, που τον σύ-
στησε στην παρέα του περιοδικού 
Σημειώσεις), μελετητές του έργου 
του, καθώς και έναν ιερέα και θε-
ολόγο.

Ο Α. Καΐσης υπήρξε φίλος του 
Κονδύλη και έχει θεωρήσει τους 
νομικούς όρους που περιέχονται 
στη μετάφραση του Π. Κονδύλη 
στο έργο του Κ. Σμιτ Πολιτική Θε-
ολογία. Στην εισαγωγή της περι-
λαμβάνονται μάλιστα ευχαριστίες 
του Κονδύλη προς τον Καΐση, για 
τη συνδρομή του στην ακριβή με-

τάφραση των νομικών όρων.
Ο Λ. Αναγνώστου έφερε εις 

πέρας με επιτυχία τη μετάφραση 
του έργου του Κονδύλη Πολιτικό 
και ο Άνθρωπος, ενώ ολοκλήρω-
σε και τα άλλα δύο σημαντικά έργα 
του Κονδύλη (Συντηρητισμός και η 
Γένεση της ∆ιαλεκτικής). Βεβαίως, 
απορίες δημιουργεί η επιλογή του 
να αντικαταστήσει δύο όρους που 
χρησιμοποιεί ο Κονδύλης: την 
«Ισχύ» και το «Πολεμικός». Κατά 
την άποψή μου θα έπρεπε να ακο-
λουθήσει τον Κονδύλη στον τρόπο 

που μετέφρασε ορισμένους κρίσι-
μους όρους, οι οποίοι μάλιστα κα-
τέχουν εξέχουσα σημασία στη σκέ-
ψη του, από τη γερμανική στην ελ-
ληνική γλώσσα.

Ο Φ. ∆ημητρίου αναφέρθηκε 
στην προσπάθεια που κάνει στο 
Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης 
να εκδοθούν στα γερμανικά τα κα-
τάλοιπα του συγγραφέα. Ενδιαφέ-
ρουσα ήταν η παρατήρησή του, ότι 
σε αυτά περιέχονται πολλές κριτι-
κές επισημάνσεις στο έργο του Κ. 
Σμιτ.

Ο Κ. Κουτσουρέλης επεσή-
μανε ότι ο Κονδύλης δεν υπήρξε 
μόνο μεταφραστής των έργων του 
στη νεοελληνική, αλλά διηύθυνε 
δύο σειρές, στις Εκδόσεις Γνώση 
και στις Εκδόσεις Νεφέλη, από τις 
οποίες μεταφράστηκαν και εκδό-
θηκαν  παραπάνω από εβδομήντα  
σημαντικά έργα Ευρωπαίων στο-
χαστών.

Σημαντική υπήρξε η εισήγη-
ση του Φ. Χορστ, φίλου του Κον-
δύλη, ο οποίος θεωρούσε τα έργα 
του πριν εκδοθούν στη γερμανική. 
Ο Χορστ, ο οποίος έχει γράψει το  
εισαγωγικό σημείωμα στο Πολιτι-
κό και ο Άνθρωπος, εργάζεται και 
αυτός για την έκδοση στη γερμανι-
κή των καταλοίπων του Κονδύλη.

Τελειώνω με δύο σκέψεις: 
Η άποψη που διατυπώθηκε, 

ότι υπάρχουν δύο ασυνεχείς περί-
οδοι στο μεταφραστικό έργο του Π. 

Κονδύλη, εκ των οποίων η πρώτη 
απαρτίζεται από τα έργα που εκδό-
θηκαν όταν εργαζόταν στον ΚΑΛ-
ΒΟ και η δεύτερη από τα μεταγε-
νέστερα έργα του, είναι αθεμελί-
ωτη και αδόκιμη. Υποτίθεται ότι 
στην πρώτη περίοδο χρησιμο-
ποιεί μια περισσότερο ακατέργα-
στη λαϊκή δημοτική, ενώ στη δεύ-
τερη, που έχει καθιερωθεί πλέον 
ως στοχαστής, θεωρείται ότι χρησι-
μοποιεί μια εκδοχή της λόγιας, ως 
αποτύπωση ενός λόγου αυθεντίας 
και ισχύος. Στην πραγματικότητα, 
το μόνο κριτήριο που ίσχυε ήταν 
το ενδιαφέρον και η αγάπη του 
Κονδύλη για την ενιαία ελληνική 
γλώσσα, της οποίας υπήρξε ένας 
άριστος γνώστης, και για την οποία 
θεωρούσε ότι περιέχει τεράστιες 
δυνατότητες, στις οποίες άλλωστε 
οφείλεται η δημιουργία σημαντι-
κής νεοελληνικής ποίησης.

Στο ΑΠΘ έχει παραχωρη-
θεί, από τους κληρονόμους του Π. 
Κονδύλη, η βιβλιοθήκη του και τα 
κατάλοιπά του. Σύντομα, όπως ει-
πώθηκε από τον Καΐση, πρόκειται 
να ψηφιοποιηθούν και να αναρτη-
θούν στο διαδίκτυο. Πρόκειται για 
μια εξέλιξη με μεγάλο ενδιαφέρον, 
για όσους επιθυμούν να μελετή-
σουν σε βάθος τον Π. Κονδύλη και 
το έργο του.

Ο Παναγιώτης Κονδύλης και η μετάφραση

“ 

Ο Κονδύ-

λης διηύθυ-

νε δύο σειρές, 

από τις οποίες 

μεταφράστη-

καν παραπάνω 

από εβδομή-

ντα  σημαντικά 

έργα Ευρω-

παίων στοχα-

στών.

Η παρακμή του αστικού
πολιτισμού

30 ημέρες  *Σχόλια για την πολιτική και τον πολιτισμό                Του Σπύρου Κουτρούλη 
             (www.koutroulis-spyros.blogspot.com)

Έργα του Νίκολο ΜακιαβέλιΘεωρία του πολέμου Επιστήμη, ισχύς και απόφασηΗ ηδονή, η ισχύς, η ουτοπία
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Ὅπου καὶ νὰ σᾶς βρίσκει τὸ κακό, 
ἀδελφοί
ὅπου καὶ νὰ θολώνει ὁ νοῦς σας
μνημονεύετε ∆ιονύσιο Σολωμὸ
καὶ μνημονεύετε 
Ἀλέξανδρο Παπαδιαμάντη.
Ὀδυσσέας Ἐλύτης, Τὸ Ἄξιoν Ἐστί

Ε 
άν θα έπρεπε να περι-
γράψουμε με μία λέξη «το 
κακό» το οποίο έχει βρει 
εδώ και πάνω από είκο-

σι μήνες τη χώρα μας και ταυτόχρο-
να να αποδώσουμε το αίσθημα που 
νιώθει και βιώνει η κοινωνία (αίσθη-
μα επιτήρησης, αποκλεισμού, υποτί-
μησης, απομόνωσης) θα μπορούσα-
με εύστοχα να χρησιμοποιήσουμε 
τον όρο «πολιορκία». 

Πράγματι, το τελευταίο χρονικό 
διάστημα η επιβολή αλλεπάλληλων 
οικονομικών μέτρων, οι καθ’ υπέρ-
βαση, ακόμη και του Συντάγματος,  
πολιτικές διαδικασίες, η συνεχής 
και βίαιη αποδόμηση του κοινωνι-
κού ιστού, έχουν εγκαθιδρύσει ένα 
κλίμα ασφυξίας στη χώρα μας. Είναι 
μάλιστα ο έξωθεν χαρακτήρας των 
επιβαλλόμενων μέτρων  που οδη-
γεί τις αντιστάσεις ενάντια στις οδηγί-
ες του ∆ΝΤ, της τρόικας, της Γερμα-
νίας της Μέρκελ εντέλει.  Όσο και αν 
έχουν ήδη μπει στην πόλη οι εχθροί, 
η μάχη δίνεται για την υπεράσπιση 
της ιδιοπροσωπίας σε κοινωνικό, οι-
κονομικό και πολιτικό επίπεδο. Ταυ-
τόχρονα είναι γεγονός πλέον η αυξα-
νόμενη προσπάθεια για επιβολή αυ-
ταρχικών μέτρων (καταστολή, φίμω-
ση, συλλήψεις ακόμη και αφισοκολ-
λητών), μιας και δεν πρέπει να ξεχνά-
με ότι ο ορισμός της κατάστασης πο-
λιορκίας είναι : (νομικός όρος) η κή-
ρυξη, σε έκτακτες περιπτώσεις υψη-
λού κινδύνου για μια χώρα, ενός κα-
θεστώτος το οποίο αναστέλλει προ-
σωρινά ορισμένα συνταγματικά δι-
καιώματα  των πολιτών και προβλέ-
πει τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων 
για την ασφάλεια. 

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφέ-
ρουμε τη στροφή (ενσυνείδητη προ-
φανώς) η οποία παρατηρείται στα θε-
ατρικά δρώμενα. υπακούοντας  στις 
προτροπές του Ελύτη. Αυτή τη χρο-
νιά περισσότερο παρά ποτέ, κυρί-
ως οι νέοι δημιουργοί, επιλέγουν να 
μνημονεύουν παραδοσιακούς λόγι-
ους της χώρας μας.  Μια προσεκτική 
παρατήρηση, στα δρώμενα του ελ-
ληνικού θεάτρου την τρέχουσα πε-
ρίοδο, δείχνει μια αυξημένη προτί-
μηση σε έργα των Παπαδιαμάντη 

(τρία τον αριθμό), Βιζυηνό (επίσης 
τρία), Βιτσέντζο Κορνάρο, Σκαρίμπα, 
Καζαντζάκη. Το Εθνικό μάλιστα, το 
οποίο ανεβάζει τον Κόκκινο Βράχο 
του Ξενόπουλου, έχει ήδη προπω-
λήσει αρκετές από τις επόμενες πα-
ραστάσεις.  Στο κλίμα αυτό εντάσ-
σεται και η Κατάσταση Πολιορκί-
ας με λόγια του Μ. Νταρουίς και του 
∆. Σολωμού, που ανεβάζει η Ομάδα 
[nomaδes] artcore. 

Ο Μαχμούτ Νταρουίς (1942-
2008), ο θεωρούμενος ως εθνικός 
ποιητής της Παλαιστίνης και ένας 
από τους σημαντικότερους σύγχρο-
νους Άραβες ποιητές, γεννήθηκε 
στην Αλ Μπίρουα, ένα χωριό ανα-
τολικά της Άκκρας. Ως νέος στρα-
τεύθηκε στο κομμουνιστικό κόμμα 
του Ισραήλ, αργότερα προσχώρησε 
στην Οργάνωση  για την Απελευθέ-
ρωση της Παλαιστίνης, υπήρξε στε-
νός συνεργάτης του Γιασέρ Αραφάτ, 
ενώ εγκατέλειψε την ΟΑΠ μετά τη 
συμφωνία του Όσλο. Ποιος λοιπόν 
άλλος εκτός από αυτόν θα μπορού-
σε να περιγράψει πιο γλαφυρά το αί-
σθημα της πολιορκίας την οποία βι-
ώνουν δεκαετίες τώρα οι Παλαιστίνι-
οι; Όπως ακριβώς αποτελεί ένα με-
γαλειώδες έπος  για εμάς τους Έλ-
ληνες το έργο του ∆ιονύσιου Σολω-
μού «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι». 
Είναι χαρακτηριστικό το απόσπασμα 
μέσα από το πολύ προσεγμένο πρό-
γραμμα της παράστασης : …Η ζωή 
των Παλαιστινίων και των Μεσολογ-
γιτών ανθίζει και πλουτίζει από τον 
αγώνα να μην ξεχάσουν ότι είναι άν-
θρωποι,  ότι πορεύονται μαζί με τον 
άλλο, ότι τιμούν το χώμα και τον ου-
ρανό της ματωμένης πατρίδας, ότι 
έχουν ταυτότητα.

 Ή αλλού, η αναφορά του Βάρνα-
λη στο εκατό χρόνια από τον θάνατο 
του Σολωμού: …Η εθνική ελευθερία 
του «Ύμνου», η ηθική ελευθερία των 
«Πολιορκημένων» κι η πνευματική 
ελευθερία του «∆ιαλόγου» εξακο-
λουθούν να είναι τα πιο θετικά αιτή-
ματα του λαού μας. …..όταν στρέφεται 
εναντίον της αριστοκρατίας και πάει 
με το έθνος, αυτή του η πράξη έχει 
κοινωνική σημασία. 

Σε συνέντευξη που είχε δώσει ο 
Νταρουίς το 2003 στην Ελευθεροτυ-
πία, ρωτήθηκε:

- Η αραβική ταυτότητα περ-
νά, πάνω απ’ όλα, από τη γλώσσα;

- «Παρά τις διαφοροποιή-
σεις, αυτό που υποστηρίζει την αρα-
βική ταυτότητα είναι η γλώσσα: η 
ταυτότητά μου είναι συνδεδεμένη 
πάνω απ’ όλα με την αραβική γλώσ-

σα και διατηρώ μαζί της μια πραγ-
ματική ερωτική σχέση. ∆εν υπάρ-
χει μέρα που να μην αντιλαμβάνο-
μαι πόσο λίγο την κατέχω. Η αραβι-
κή είναι μια πολύ αισθησιακή γλώσ-
σα, εξαιρετικά πλούσια και ακριβής, 
ίσως γιατί η έρημος είναι επί της ου-
σίας τόπος διαλογισμού και οι Άρα-
βες πρόγονοί μας είχαν όλο το χρόνο 
να διαλογίζονται για τις αποχρώσεις 

του κόσμου». 
Η επιλογή μιας ομάδας νέων 

ανθρώπων να ασχοληθούν με δύο 
εθνικούς ποιητές, όπως είναι ο Ντα-
ρουίς και ο Σολωμός, είναι από μόνη 
της σημαντική. ∆είχνει ακριβώς 
αυτό το οποίο συμβαίνει ολοένα και 
περισσότερο όχι μόνο στο χώρο του 
θεάτρου, αλλά στο χώρο του πολιτι-

σμού γενικότερα. Πέρα από την ιδε-
ολογική επίθεση  την οποία βιώσαμε 
πολύ πιο έντονα τα τελευταία είκοσι 
χρόνια, με την προσπάθεια αποδό-
μησης και δήθεν απομυθοποίησης 
της ελληνικής ιστορίας και κατ’ επέ-
κταση της ταυτότητάς μας, η απάντη-
ση δεν μπορεί παρά να είναι η προ-
τροπή του Ελύτη : Στα δύσκολα μνη-
μονεύουμε Σολωμό και Παπαδια-
μάντη. Πολύ δε περισσότερο τον τε-
λευταίο καιρό, όπου ερχόμαστε αντι-
μέτωποι με τον κίνδυνο της πλή-
ρους κατάρρευσης της κοινωνίας. 
Η ανακάλυψη, ξανά, ακόμη και από 
την αρχή αν χρειαστεί, των πολιτιστι-
κών, ιστορικών και κοινωνικών ανα-
φορών μας, είναι αυτή  οποία θα μας 
εφοδιάσει με τα όπλα της αντίστα-
σης απέναντι στην ισοπέδωση των 
πάντων. Το ευτύχημα είναι ότι η νέα 
γενιά (ενστικτωδώς ή κατ’ επιλογή) 
αυτό το πράγμα το βιώνει ήδη. 

Η συγκεκριμένη παράσταση 
προτείνει τη δράση πέντε αρχέγονων 
μορφών (Άντρας, Γυναίκα, Μάνα, 
Νέος, Νέα), οι οποίες καθορίζο-
νται από τη λαχτάρα της ελευθερίας. 
Η επιδίωξη αυτή χρησιμοποιεί ως 
όχημα το λόγο των δύο εθνικών ποι-
ητών και όλα αυτά με τη διακριτική 
όσο και καθοριστική παρουσία ενός 
μικρού παιδιού. Υπόλογοι οι ίδιοι 
ως προς τον εαυτό τους, αλλά και ως 
προς τη νέα γενιά. Με την ελευθερία, 
στην πολλαπλή της έκφραση, να πα-
ραμένει ως ένας αέναος στόχος.  

Η προσπάθεια της συνάντη-
σης του ποιητικού λόγου με το θεα-
τρικό είναι αρκετά δύσκολη. Τα δύο 
αυτά καλλιτεχνικά συστήματα λει-
τουργούν αυτόνομα και αυτό δεν 
είναι τυχαίο. Η ποίηση λιτή, ρευ-
στή, πνευματική, μπορούμε να πού-
με ότι λειτουργεί σε αντιδιαστολή με 
τη μορφή, τη συμπύκνωση, το βαρύ 
λόγο του θεάτρου. Ο συγκερασμός 
των δύο διαφορετικών συστημάτων 
απαιτεί την πλήρη γνώση των δύο 
αυτών ειδών. ∆ιαφορετικά, εύκολα 
μπορεί κάποιος να πέσει στην παγί-
δα της οπτικοποιημένης ποίησης ή 
του καλολογικού θεάτρου. Η παρου-
σίαση της νεαρής αυτής θεατρικής 
ομάδας χαρακτηρίζεται από το έντι-
μο της προσπάθειας.  Και είναι αυτός 
ακριβώς ο χαρακτηρισμός ο οποίος 
μας κάνει αισιόδοξους για την πο-
ρεία τους. 
Υ.Γ.  Η συλλογή Κατάσταση Πολι-
ορκίας, του Μαχμούτ Νταρουίς, εκ-
δόθηκε και κυκλοφορεί από τις Εκ-
δόσεις Μαΐστρος, σε μετάφραση της 
Αγγελική Σιγούρου.

«Κατάσταση Πολιορκίας»
Η συνάντηση δύο εθνικών ποιητών

«Κατάσταση Πολιορκίας»
Με λόγια των ∆. Σολωμού - Μ. Νταρουΐς
∆ιάρκεια: 60
Σύνθεση: [nomáδes artcore]
Σκηνοθετική επιμέλεια: Γιάννης Σιούτης 
Σκηνικά – κοστούμια: Άρτεμις Θεοδωρίδη
∆ιασκευή - σύνθεση μουσικής: Κώστας Κοντοβάς
Μετάφραση από τα αραβικά: Αγγελική Σιγούρου 
Video-art: Φίλιππος Κάππα
Σχεδιασμός Φώτων: Βασίλης Κλωτσοτήρας
Σύμβουλος Κίνησης: Σοφία Μαυραγάνη 
Σχεδιασμός έντυπου υλικού: Γιάννης Ρουμπάνης –Sugahtank-
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Βαγγέλης Γραμμένος
Βοηθός σκηνοθέτη – παραγωγής: Στεφανία Καββαδία
Υπεύθυνη σκηνής - τεχνικών μέσων: Υρώ Τακάκη 
Παίζουν: Μάρω Αγρίτη, Κωνσταντίνα Γιασεμίδου, Αγάθη Κάλ-
τσα, Πέτρος Ρούσσος, Γιάννης Σιούτης 
Ακούγονται: Άννα Βαλέρη, Καλλιόπη Τακάκη και Κώστας Κοντοβάς
Συμμετέχει η μικρή Λουίζα. 
Θέατρο Αλκμήνη, Αλκμήνης 8-12, Γκάζι, 
Κάθε Τετάρτη & Πέμπτη στις 21:30.  
Μέχρι 15 ∆εκεμβρίου, Κρατήσεις: 210-3428650,  
Είσοδος Ελεύθερη. Απαραίτητη τηλεφωνική κράτηση 

ΘΕΑΤΡΟ κριτική Του Κώστα Σαμάντη
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Ο Νοέμβρης φέτος δεν ήταν κα-
θόλου βροχερός και μουντός 
όπως άλλες φορές, έτσι μας δό-
θηκε η δυνατότητα να απολαύ-
σουμε τις βόλτες μας στο λιμάνι 
και την Αριστοτέλους, όπου για 
άλλη μια χρονιά πραγματοποιή-
θηκε το Φεστιβάλ Κινηματογρά-
φου της Θεσσαλονίκης.  

Μ ια ευκαιρία να βγει ο 
κόσμος από τη μαύ-
ρη κατάθλιψη και 
να πάρει μιαν ανά-

σα χαράς και αισιοδοξίας που μας 
προσφέρει πάντα η τέχνη, όταν εί-
ναι εμπνευσμένη και δημιουργι-
κή. Για τους φανατικούς της έβδο-
μης τέχνης, η μαγική στιγμή φθάνει  
την ώρα που μπαίνουν στη σκοτει-
νή αίθουσα και χάνονται στα πλάνα 
της οθόνης.  

Ευκαιρία για αποτοξίνωση από 
τα τοξικά της διαπλεκόμενης, μιντι-
ακής εξουσίας, βλέποντας καλό σι-
νεμά… 

Ταινίες απ’ όλο τον κόσμο, αλλά 
και από την εγχώρια παραγωγή, 
αφιερώματα σε εξαίρετους δημι-
ουργούς, μας ταξιδεύουν νοερά σ’ 
άλλους λαούς και πολιτισμούς. 

Αποκαλυπτική της βαρβαρότη-
τας της γείτονας Τουρκίας, απένα-
ντι στους Κούρδους, ήταν η ταινία 
ΡRESS, του θαρραλέου Τούρκου, 
Σαντάτ Γιλμάζ.

«Η ταινία είναι εμπνευσμένη», 
υποστηρίζει ο δημιουργός, σε συ-
νέντευξή του στο «Πρώτο Πλάνο», 

από την αληθινή ιστορία της εφη-
μερίδας Ελεύθερη Ατζέντα που 
έβγαινε στο Ντιγιαρμπακίρ. Μια 
εφημερίδα που ήταν εκτός κατε-
στημένου και την οποία διάβαζα 
και εγώ μέχρι να απαγορευθεί η 
έκδοσή της. «Πιστεύω», συνέχισε, 
«ότι έπρεπε να γυριστεί μια ταινία 
για τον κουρδικό λαό».

«Τα εξωτερικά γυρίσματα έγι-
ναν στο Ντιργιαμπακίρ», είπε σε 
άλλο σημείο της συνέντευξής του, 
«όπου αντιμετωπίσαμε πολλά προ-
βλήματα, αφού ήμασταν υπό συνε-
χή παρακολούθηση, έτσι δεν αντέ-
ξαμε την πίεση και την ολοκληρώ-
σαμε σε άλλη πόλη».  

Επίσης στη Θεσσαλονίκη βρέ-
θηκε και ο Ιρανός σκηνοθέτης Μο-
χάμεντ Ρασούλφ, με την εξαιρετική 
ταινία του Αντίο.

Ένας σεμνός δημιουργός, που 
σε συνθήκες δύσκολες ολοκλήρω-
σε τα γυρίσματα, αφού συνελήφθη 
και καταδικάστηκε από το ιρανικό 
καθεστώς σε εξαετή φυλάκιση, που 
έπειτα από έφεση μειώθηκε στον 
ένα χρόνο.

Σε συνέντευξή του στην Ελευ-
θεροτυπία δηλώνει: «Θέλω να 
ζήσω στο Ιράν και να κάνω σινε-
μά στη χώρα μου. ∆εν με νοιάζει αν 
θα μπω στη φυλακή… Αν το κόστος 
για να εξακολουθήσω να μένω στο 
Ιράν είναι να μπω ένα χρόνο φυλα-
κή, θα το κάνω…» 

Την αυλαία του 52ο Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης 
άνοιξε ο Ελληνοαμερικανός Αλε-
ξάντερ Πέιν με την ταινία του Από-
γονοι.

Η Αμερικανίδα ιέρεια του ανε-

ξάρτητου σινεμά και συνεργάτιδα 
του Τζιμ Τζάρμους, Σάρα Ντράιβερ, 
παρουσίασε τις ταινίες της στο πλαί-
σιο του αφιερώματος του φεστιβάλ 
σ’ αυτή.

Ο ∆ανός δημιουργός Όλε Κρί-
στιαν Μάντσεν, ένας πραγματικά 
ευφυής σκηνοθέτης, ήρθε επίσης 

στην πόλη μας και απάντησε στις 
ερωτήσεις του κοινού μετά τις προ-
βολές των ταινιών του. 

Αφιέρωμα έγινε και στον πο-
λυβραβευμένο Ιταλό δημιουργό 
Πάολο Σορεντίνο, με τη γνωστή, 
αριστουργηματική του ταινία, «IL 
Divo».

Αφιέρωμα και στο δικό μας 
Κωνσταντίνο Γιάνναρη, του οποί-
ου προβλήθηκαν σχεδόν όλα του 
τα έργα.

Το παρών έδωσαν επίσης ο 
προκλητικός Αυστριακός δημιουρ-
γός Ούρλιχ Ζάιντλ, αλλά και Ερντέν 
Κιράλ, σπουδαίος Τούρκος σκηνο-
θέτης, μαθητής του Γιλμάζ Γκιου-
νέι του οποίου η ταινία Μέρες στο 
Χακάρι ήταν απαγορευμένη στην 
Τουρκία για πολλά χρόνια.

Με αφορμή την ταινία PRESS, 
ρωτήσαμε τον Ερντέν Κιράλ, στη 
συνέντευξη Τύπου που παραχώ-
ρησε, πώς είναι τα πράγματα σήμε-
ρα στη χώρα του κι αν μπορεί ελεύ-
θερα να επιλέγει τα θέματά του. Η 
απάντηση του διπλωματική, και όχι 
επί της ουσίας.

«Τα κουρδικά», είπε, «ήταν κά-
ποτε απαγορευμένα στην Τουρκία, 
εγώ προσπάθησα μέσα από τις ται-
νίες μου να το αναδείξω θέμα. Στην 
Τουρκία», συνέχισε, «υπάρχει εδώ 
και χρόνια ένα μωσαϊκό που δεν 
χάλασε και δεν πρέπει να χαλά-
σει. Όλα αυτά είναι πολύ δύσκολο 
να αποτυπωθούν σε μια ταινία, κα-
θώς η κατάσταση στη νοτιοανατολι-
κή Τουρκία  παραμένει δύσκολη».

Αυτή ήταν η απάντηση που μας 
έδωσε και γέλασε ο κάθε πικραμέ-
νος με εκείνο …το μωσαϊκό που δεν 

χάλασε!!! 
Παρ’ όλα αυτά, οφείλουμε να 

ομολογήσουμε ότι οι ταινίες του εί-
ναι εξαιρετικές, οι σπουδές του στη 
Γαλλία και η παραμονή του στη 
Γερμανία τον επηρέασαν καθορι-
στικά.

Φέτος οι ελληνικές παραγωγές 
και συμμετοχές ήταν αρκετές, όπως 
αυτές του Παναγιώτη Φαφούτη 
(Παράδεισος), του Γιώργου Γκικα-
πέππα (Η πόλη των παιδιών) του 
Κώστα Καπάκα (Μαγική ώρα) του 
Μενέλαου Καραμαγγιώλη (J.AC.E), 
του Ιάσωνα Τζαβέλλα και άλλων.

Στις Ματιές στα Βαλκάνια απο-
λαύσαμε Τσέχους, Ρουμάνους, Πο-
λωνούς και Σέρβους δημιουργούς, 
εξαιρετικούς, όταν οι άλλοι στε-
ρεύουν, τα Βαλκάνια έχουν ακόμη 
αντοχές και δημιουργούν. 

Στο διεθνές διαγωνιστικό, 
το βραβείο απέσπασε η Ρωσίδα 
Αντζελίνα Νικόνοβα με την ταινία 
της Πορτραίτο στο Λυκόφως. Μια 
ταινία βαθιά ανατρεπτική, που καυ-
τηριάζει την παρακμή της ρωσικής 
κοινωνίας.

Βραβεία επίσης απέσπασαν τα 
Ογδόντα γράμματα του Τσέχου 
Βάκλαβ Κάντρνκα, Πορφίριο του 
Αλεχάντρο Λάντες, ενώ τα βραβεία 
κοινού κέρδισαν Η πλημμύρα του 
Ισραηλινού Γκι Νατίβ, Σούπερ ∆η-
μήτριος του Θεσσαλονικιού Γιώρ-
γου Παπαϊωάννου, Ο εχθρός του 
Ντέζαν Ζέτσεβιτς και ο Τυραννό-
σαυρος του Βρετανού Πάντι Κόν-
σινταϊν.

Ταινίες απ’ όλο τον κόσμο και αφιερώματα σε εξαίρετους δημιουργούς, μας ταξιδεύουν νοερά σ’ άλλους πολιτισμούς

52ο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης 2011
Της Όλγας Καΐκα

Τ 
ην Παρασκευή 16 ∆εκεμβρίου 
θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή συ-
ζήτηση με θέμα : «Ευρώ ή δραχ-
μή» Οι γεωπολιτικές και κοινω-

νικές συνέπειες του διλήμματος. Στη συ-
ζήτηση θα ανοίξει ο Αλέξανδρος ∆ημη-
τριάδης, οικονομολόγος ενώ θα γίνουν 
μέσω διαδικτυακής ζωντανής σύνδεσης 
παρεμβάσεις από μέλη του Άρδην της 
Αθήνας.

• 1ο Ανταλλακτικό παζάρι παλιών βι-
βλίων του στεκιού. Την Παρασκευή 23 
∆εκεμβρίου στις 19:30 ανταλλάζουμε 
τα παλιά μας βιβλία με τα παλιά βιβλία 
κάποιου άλλου. 

Από τη ∆ευτέρα 19 ∆εκεμβρίου μέ-
χρι την Παρασκευή 23 να φέρνετε τα βι-
βλία σας και να δηλώνετε συμμετοχή στο 
ανταλλακτικό παζάρι. Οι συμμετοχές θα 
είναι ανοιχτές μέχρι και την Παρασκευή 
23 ∆εκεμβρίου στις 19:30. 

• Το Σάββατο 24 ∆εκεμβρίου, σας πε-
ριμένουμε όλες και όλους στο μεσημε-
ριανό γλέντι του στεκιού μας.

• Το στέκι του περιοδικού Άρδην λει-
τουργεί καθημερινά τα πρωινά από τις 
10:00 μέχρι της 14:30. Εκεί μπορείτε να 
βρείτε παλιά τεύχη του περιοδικού Άρ-
δην, παλιά φύλλα της εφημερίδας Ρήξη 

και όλα τα βιβλία των Εναλλακτικών Εκ-
δόσεων.

• Κάθε Τρίτη, στις 8μ.μ., πραγματοποιεί 
την συνάντησή του στο στέκι το εργαστή-
ρι της χειροτεχνίας,. 

Για να παρακολουθείτε τις δραστη-
ριότητες του στεκιού, επισκεφτείτε την 
ηλεκτρονική διεύθυνση ardinthess.
wordpress.com ή για να λαμβάνετε δι-
αδικτυακά ενημερώσεις, στείλτε email 
στην διεύθυνση ardinthess@gmail.com. 

Η οικονομική άνοδος, το πολιτιστικό κοκτέιλ του Νταβούτογλου και η ελληνική υποτέλεια

∆εκέμβρης στη Θεσσαλονίκη 

52ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου 
Θεσσαλονίκης
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Την 10η ∆εκεμβρίου του 1906, 
ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ, Θί-
οντορ Ρούζβελτ, τιμήθηκε με το 
Νόμπελ Ειρήνης της Σουηδι-
κής Ακαδημίας για το ρόλο του 
στον τερματισμό του ρωσο-ια-
πωνικού πολέμου (Φεβρουάρι-
ος 1904-Σεπτέμβριος 1905).

Ή 
ταν ο πρώτος Αμερικα-
νός πρόεδρος που τι-
μήθηκε με την παρα-
πάνω διάκριση, αλλά 

όχι και ο τελευταίος. Από τότε, άλλοι 
τρεις πρόεδροι των ΗΠΑ (Ουίλσον 
1919, Κάρτερ 2002 και Ομπάμα 
2009), ένας αντιπρόεδρος (Ντόουζ, 
1925)και πέντε υπουργοί Εξωτε-
ρικών (Ρουτ 1912, Κέλογκ 1929, 
Χαλ 1945, Μάρσαλ 1953 και Κί-
σινγκερ 1973) έχουν λάβει το Νό-
μπελ Ειρήνης για διαφόρους λό-
γους σκοπιμοτήτων και πιέσεων 
στο διεθνές γαιωστρατηγικό πεδίο 
άσκησης της εξωτερικής πολιτικής. 
Η απονομή ωστόσο του βραβεί-
ου στον Θίοντορ «Τέντι» Ρούζβελτ 
αποτέλεσε αρνητικό προηγούμενο 
σχετικά με το ποιόν του προτεινο-
μένου για το Νόμπελ Ειρήνης και 
άνοιξε το δρόμο για υποψηφιότη-
τες ανθρώπων που, κατά προσω-
πική δήλωσή τους, είχαν απαλείψει 
τη λέξη ειρήνη ακόμη κι απ’ το κα-
θημερινό τους λεξιλόγιο.

Ο Τέντι Ρούζβελτ ήταν ένας απ’ 
αυτούς. Αμετανόητος τυχοδιώκτης, 
μανιώδης λάτρης της περιπέτειας, 
ερασιτέχνης πυγμάχος, κυνηγός, 
κτηματίας και καουμπόης, ο Ρούζ-
βελτ είναι ο μοναδικός τιμηθείς με 
το Νόμπελ ο οποίος έχει επίσης τι-
μηθεί με το Παράσημο Τιμής του 
αμερικανικού Κογκρέσου, δηλαδή 
με την ανώτατη πολεμική διάκριση 
των ΗΠΑ και τα παράδοξα, για το 
εν λόγω άτομο, δεν σταματούν εδώ. 
Το παράσημο τιμής του απονεμή-
θηκε για την πολεμική του δράση 
στον αμερικανο-ισπανικό πόλε-
μο του 1898 και συγκεκριμένα για 
τον ηρωισμό που επέδειξε στην κα-
τάληψη του λόφου του Σαν Χουάν 
στην Κούβα. 

Σημειωτέον ότι ο Τέντι Ρούζ-
βελτ ήταν υφυπουργός Αμύνης 
και επικεφαλής του γραφείου του 
αμερικανικού ναυτικού όταν ξέ-
σπασε ο πόλεμος και παραιτήθη-
κε αμέσως, για να φτιάξει με κά-

ποιους φίλους του το 1ο εθελοντι-
κό σύνταγμα ιππικού των ΗΠΑ και 
να πάρει προσωπικά μέρος στον 
πόλεμο. Το 1ο εθελοντικό σύνταγ-
μα, με το προσωνύμιο «οι άγριοι 
καβαλάρηδες», απαρτίστηκε από 
καουμπόηδες, πρώην σερίφηδες 
και διάφορους τυχοδιώκτες από 
τα δυτικά των ΗΠΑ που, σύμφω-
να με τον Τύπο της εποχής, «απο-
φάσισαν να πάρουν μέρος στην εκ-
στρατεία στην Κούβα για να πολε-
μήσουν, αλλά και να αρπάξουν ό,τι 
γυάλιζε, και έκαναν ακριβώς αυτό». 
Στο τέλος παράτησαν ακόμη και τα 
άλογά τους στο νησί, για να μπορέ-
σουν να χωρέσουν όλα τα λάφυρα 
στα πλοία του γυρισμού στις ΗΠΑ. 
Η δήλωση του Ρούζβελτ στο Μαϊ-
άμι, με την επιστροφή των «καβα-
λάρηδων», ότι «τα παιδιά δούλεψαν 
καλά για το θείο Σαμ και ο θείος 
Σαμ τους άφησε να το κάψουν λιγά-
κι εκεί έξω», απηχεί τις πασιφιστι-
κές αντιλήψεις κάποιου που άξιζε 
το Νόμπελ Ειρήνης και που έκανε 
γνωστές τις άμεσες προθέσεις του 
με την παραίνεση «να αδράξουμε 
(οι ΗΠΑ) την ευκαιρία να καταλη-
φθούν πάραυτα και οι Φιλιππίνες, 
για να τους δείξουμε τι αξίζουμε».

Κατά τη διάρκεια της προεδρί-
ας του (1901-1909) ο Ρούζβελτ 
βρήκε το χρόνο να ασχοληθεί και 
με τη συγγραφή. Συγκεκριμένα, το 

1907 ολοκλήρωσε την τετράτομη 
Κατάκτηση της ∆ύσης, ένα εξαιρε-
τικά φιλόδοξο αφήγημα, το οποίο 
πραγματεύεται τη σύνδεση της κα-
ταγωγής της νέας φυλής Αμερικα-
νών (των συγχρόνων δηλαδή λευ-
κών κατοίκων των ΗΠΑ), με τις 
άγριες συνθήκες που αντιμετώπι-
σαν οι πρόγονοί τους κατά τον 17ο, 
18ο και 19ο αιώνα. Το βιβλίο, που 
πολλοί το έχουν χαρακτηρίσει ως 
το «Μάιν Καμπφ της άγριας ∆ύ-
σης», είναι ένα πραγματικά φασι-
στικό κείμενο που, με την αμεσότη-
τα και ειλικρίνειά του, αποκαλύπτει 
τον επιθετικά επεκτατικό μετασχη-
ματισμό των ΗΠΑ απέναντι στους 
αυτόχθονες κατοίκους, τους Με-
ξικάνους, τους Γάλλους, αλλά και 
τα ζώα και το φυσικό περιβάλλον 
της αμερικανικής επικράτειας. Εί-
ναι μια επιθετική ορμή που με μια 
πρωτόγονη, αμετάκλητη δύναμη, 
επιτάσσει με προτεσταντικό τρό-
πο την υποταγή των πάντων στον 

αποικισμό της ∆ύσης από τους λευ-
κούς, μέχρι την κατάληψη της Καλι-
φόρνιας και το φράγμα του Ειρηνι-
κού ωκεανού. Από κει και μετά, το 
βιβλίο αφήνει να εννοηθεί, ακόμη 
και με αναφορές στην ευγονική, ότι 
η επέκταση, αντικειμενικά, θα είναι 
εις βάρος άλλων χωρών και «σκου-
ρότερων λαών». Το 1886, με μια 
αλήστου μνήμης δήλωσή του για 
τους Ινδιάνους, εξέφρασε το προδι-
αγεγραμμένο μέλλον τους από την 
πλευρά της κυβερνητικής πολιτι-
κής του: «∆ε θα το τραβούσα τόσο 
ώστε να πω ότι οι μόνοι καλοί Ινδι-
άνοι είναι οι νεκροί, αλλά πιστεύω 
ότι αυτό ισχύει για τους εννέα στους 
δέκα απ’ αυτούς και δεν θα το έψα-
χνα και πολύ στην περίπτωση του 
δέκατου». 

Το οξύμωρο με τον Ρούζβελτ 
είναι ότι, ενώ κατά τη διάρκεια της 
προεδρίας του επέβαλε με φανατι-
σμό τη δημιουργία και επέκταση 
του θεσμού των εθνικών πάρκων 

στις ΗΠΑ, με το τέλος της θητείας 
του ταξίδεψε στην Αφρική για να 
πάρει μέρος στο «μεγαλύτερο σα-
φάρι της ιστορίας». Με τη χρημα-
τοδότηση του Άντριου Κάρνεγκι, η 
ομάδα κυνηγών και επιστημόνων 
του Ρούζβελτ, υπό την καθοδήγηση 
τοπικών ανιχνευτών, περιόδευσαν 
την Ανατολική και Κεντρική Αφρι-
κή κυνηγώντας και παγιδεύοντας 
διάφορα σπάνια είδη ζώων για το 
ινστιτούτο Σμιθσόνιαν και το Αμε-
ρικανικό Μουσείο Φυσικής Ιστο-
ρίας της Νέας Υόρκης. Συνολικά, 
η ομάδα σκότωσε 11.397 ζώα, από 
τρωκτικά μέχρι ιπποπόταμους και 
ελέφαντες, συμπεριλαμβανομένων 
και έξι σπανίων λευκών ρινόκε-
ρων. Από αυτά, έφαγαν τα 262 και 
τα υπόλοιπα, αφού τα πάστωσαν 
με αλάτι, τα έστειλαν στην Ουάσι-
γκτον. Ήταν τόσα πολλά, ώστε χρει-
άστηκαν χρόνια για να τα ταριχεύ-
σουν όλα, και τα διπλά στάλθηκαν 
σε άλλα μουσεία. Όταν οι δημο-
σιογράφοι ρώτησαν τον Ρούζβελτ 
σχετικά με την τεράστια ποσότητα 
σκοτωμένων ζώων, αυτός απάντη-
σε με το γνωστό του αυθάδες ύφος 
πως «Έχετε το δικαίωμα να με κα-
τακρίνετε μόνο αν κατακρίνετε ταυ-
τόχρονα και την ύπαρξη του Εθνι-
κού Μουσείου, του Αμερικανικού 
Μουσείου Φυσικής Ιστορίας και 
άλλων ζωολογικών ινστιτούτων. 
Στο κάτω κάτω, στην Αφρική ήμα-
σταν».

Όταν τελικά το Νόμπελ έφθα-
σε στα χέρια του (του απονεμήθηκε 
μέσω αντιπροσώπου), ο Ρούζβελτ 
το έδωσε στον επιτελάρχη του Λευ-
κού Οίκου, με οδηγίες να το παρα-
χώσει κάπου, «για να μη φαίνεται 
και πολύ, να φαίνεται τόσο ώστε να 
γελάμε πού και πού με τους Νορ-
βηγούς». Όταν ο επιτελάρχης του 
επεσήμανε ότι του το είχαν απονεί-
μει οι Σουηδοί, αυτός του απάντησε 
κοφτά ότι «τι Νορβηγοί, τι Σουηδοί, 
το ίδιο κάνει», και δεν αναφέρθηκε 
ποτέ ξανά στο θέμα.

«Η κατάκτηση της ∆ύσης»
…και πώς ένα «γεράκι» τιμάται με το Νόμπελ Ειρήνης!

ΛΥΣΗ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1)
ΧΡΥΣΟΛΩΡΑΣ  2)
ΑΙ∆ΗΜΟΣΥΝΗ  3)
ΜΠΑΜ-ΓΙ-ΤΤ  4)
ΑΤΡΑΠΟΣ-ΕΟ  5)ΙΑΗ-

ΑΣ-ΑΡΒ  6)ΦΖ-ΟΓ-
ΥΠΕΡ  7)ΥΟΥΚΚΑ-
ΝΙΩ  8)ΤΜΓ-ΟΝ-ΟΣΤ  
9)ΟΑΡ-ΘΥΜΟ  10)
ΝΙΟΣ-ΜΗΝΑΣ
ΚΑΘΕΤΑ: 1)

ΧΑΜΑΙΦΥΤΟΝ  2)
ΡΙΠΤΑΖΟΜΑΙ  3)
Υ∆ΑΡΗ-ΥΓΡΟ  4)
ΣΗΜΑ-ΟΚ  5)ΟΜ-
ΠΑΓΚΟΣ  6)ΛΟΓΟΣ-
ΑΝ  7)ΩΣΙΣ-ΘΗ  8)

ΡΥ-ΑΠΝΟΥΝ  9)
ΑΝΤΕΡΕΙΣΜΑ  10)
ΣΗΤΟΒΡΩΤΟΣ

ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ

;

           Του Κωνσταντίνου Μαυρίδη

Οι άγριοι καβαλάρηδες μετά την κατάληψη του λόφου του Σαν Χουάν, ο Ρούσβελτ είναι ο διοπτροφόρος
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CINEρήξη            Του Κωνσταντίνου Μπλάθρα

T 
ungsten (τουνγκστένιο ή 
βολφράμιο) μέταλλο με 
ατομικό αριθμό 74 και 
ατομικό βάρος 183,85. 

Έχει το υψηλότερο σημείο τή-
ξεως από όλα τα καθαρά μέταλ-
λα και το δεύτερο υψηλότερο 
από όλα τα στοιχεία του Περιο-
δικού Πίνακα μετά τον άνθρα-
κα. Γι’ αυτό και χρησιμοποιείται 
κυρίως στις ηλεκτρικές εφαρμο-
γές (π.χ. στα πηνία των ηλεκτρι-
κών λαμπτήρων). Αυτή την εξήγη-
ση δίνουν στον τίτλο οι τίτλοι της ται-
νίας του Γιώργου Γεωργόπουλου, η 
οποία προβάλλεται σε κοινό πρό-
γραμμα προβολής με τον Ξεναγό 
του Ζαχαρία Μαυροειδή.

∆ύο νέοι περιφέρονται στην 
Αθήνα, ο ένας αναζητά δουλειά ως 
σεκιουριτάς κι ο άλλος έχει πρόβλη-
μα με τον ελεγκτή, που τον έπιασε 
χωρίς εισιτήριο στο λεωφορείο. Πε-
ριπλανιούνται στο μαλακό υπογά-
στριο μιας πόλης ξεκοιλιασμένης 
πολεοδομικά, ας πούμε κάπου στις 
πίσω πλευρές των λαϊκών πολυ-
κατοικιών του Περιστερίου και του 
Αιγάλεω, ή κάπου στον κενό χώρο 
που έχει αφήσει ο αθηναϊκός ελαι-
ώνας ανάμεσα Κηφισού και Πειραι-
ώς. Όλοι οι ήρωες της ταινίας βρί-
σκονται στα όρια του βρασμού, της 
έκρηξης, της βίας. Ο ελεγκτής με τη 
γυναίκα του και το γιο του, που παί-
ζει συνέχεια πλεϊστέισον, ο υπεύ-
θυνος της εταιρείας σεκιούριτι, που 
τρώει πόρτα και σε νυχτερινό κέ-
ντρο της παραλιακής και από τη 

φίλη του, ο νέος που θέλει να πιά-
σει δουλειά σεκιουριτάς και τα βά-
ζει με τους Σριλανκέζους της πολυ-
κατοικίας του, ή ο άλλος, ο φίλος του, 
που βρίσκει, αίφνης, μπροστά του 
τον ελεγκτή και θέλει να πάρει τα λε-
φτά του πίσω...

Ο Γεωργόπουλος, μέσα σε ένα 
κλίμα που θυμίζει Οικονομίδη, κα-
ταγράφει σε μαυρόασπρο φιλμ αυτή 
την ένταση που σημειώνεται καθη-
μερινά στους δρόμους της Αθήνας, 
μέσα σε μια κτηνώδη συγκατοίκη-
ση, που μοιάζει να έχει υψηλό ση-
μείο τήξεως, όπως το μέταλλο βολ-
φράμιο του τίτλου, αλλά ανάβει εύ-
κολα, μ’ ένα κλικ. Και το κλικ δεν αρ-
γεί να γίνει μέσα από μια αντιμετά-
δοση της βίας: ο υπάλληλος στην 
εταιρεία σεκιούριτι, που τρώει πόρ-
τα, ξεσπά σ’ εκείνον που έρχεται να 
πιάσει δουλειά, εκείνος έπειτα ξε-
σπά στους Σριλανκέζους, εκείνοι 
αμύνονται με βία στη βία, μέχρι που 
το πράγμα κορώνει και τότε ένα πε-
ρίστροφο καλείται να εκπρυσοκρο-
τήσει. Το μπαμ δεν ακούγεται, αλλά 
η φλόγα έχει ανάψει καθώς πέφτουν 
οι τίτλοι του τέλους. Η ατμόσφαιρα 
της ταινίας είναι αντίστοιχα πυρετι-
κή, χωρίς να σπάει η ψυχρή συνοχή 
της από μεγάλα περιγραφικά πλά-
να, που, όταν πλησιάζουν τη δρά-
ση, το κάνουν κυρίως για να «σκά-
ψουν» στα πρόσωπα των ηρώων 
και όχι για υφαρπάξουν μια μοντα-
ζική αγωνία δράσης. Είπαμε, ο Οι-
κονομίδης έχει εδώ έναν καλό μα-
θητή, που άφησε όμως πίσω του το 

παιχνίδι της λεκτικής βίας εκείνου, 
για να επιδοθεί στην καταγραφή 
των λεπτών προσεισμικών δονήσε-
ων που φέρνουν την έκρηξη, μέσα 
σ’ έναν κοινωνικό ιστό, ο οποίος έχει 
διαρραγεί προ πολλού. Πιο πολυ-
φωνικός ο Γεωργόπουλος, ανεβά-
ζει στη σκηνή έναν ολόκληρο κύκλο 
από πρόσωπα που εξακτινώνονται 
στην πόλη, εκεί που ο Οικονομίδης 
προτιμά το μικρό κλειστό σύνολο 
με τη βία πολλαπλασιάζεται σαν να 
βρίσκεται κανείς μέσα σε κώδωνα. 
Ίσως δεν υπάρχει άλλη τόσο καθα-
ρογραμμένη εικόνα των πολεοδομι-
κών κενών της δυτικής Αθήνας στο 
χώρο και στους ανθρώπους, όσο 
την πέτυχε ο Γεωργόπουλος με τη 
μαυρόασπρη φωτογραφία του. Φω-
τογράφος της ταινίας είναι ο Ανδρό-
νικος Καρακατσάνης, που έχει κά-
νει μια αξιοπρόσεκτη δουλειά, ενώ 

στους ρόλους ο Όμηρος Πουλάκης 
και ο Προμηθέας Αλειφερόπουλος, 
οι δύο νέοι πρωταγωνιστές, δίνουν 
χαλαρά και πολύ πειστικά τα πορ-
τραίτα των δύο νέων, που κυκλο-
φορούν ολημερίς σ’ αυτή την ακα-
θόριστη και αχαρτογράφητη πόλη. 
Από κοντά τους ο Τάσος Νούσιας, 
εξαιρετικός, όπως και ο Βαγγέλης 
Μουρίκης, που μαζί με την αξιόλο-
γη Κόρα Καρβούνη δίνουν ένα σύ-
νολο καλοκουρδισμένο κάτω από 
την καθοδήγηση του, επίσης νέου, 
σκηνοθέτη.

Κι επειδή πολύς λόγος γίνεται 
τελευταία για το «νέο» στο ελληνι-
κό σινεμά, όπου ένας κούφιος εστε-
τισμός συναντά τις ευλογίες μιας, 
εκ του εξωτερικού, φεστιβαλικής 
«τρόικας», αξίζει τον κόπο η ταινία 
του Γεωργόπουλου, που χαράσ-
σει στον νέο κινηματογράφο μας τα 

όρια μιας αξιόλογης ηθογραφίας – 

αλήθεια, πόσο έχει βατευτεί αυτός 

ο όρος, που στην καθαρή του μορ-

φή είναι το είδος που ριζώνει στην, 

τραγική πάντοτε, πραγματικότητα, 

και που το ανέβασε στον Όλυμπο 

των γραμμάτων μας ο εκατόχρονος 

Σκιαθίτης; Ο μηδενισμός της βίας, 

που σκιτσάρει ο Γεωργόπουλος, 

αγγίζει εν τέλει βαθιές μας πληγές 

πολύ πιο καίρια από μια ψευτοφιλο-

σοφική πόζα αλά Attenberg. Μάλι-

στα, μαζί με την ενδιαφέρουσα και 

σε άλλο στυλ, επίσης φρέσκια και με 

πολύ χιούμορ, ταινία του Μαυροει-

δή, τον Ξεναγό, που τριγυρνά την 

Αθήνα ξεναγώντας ένα γκρουπ φοι-

τητών αρχιτεκτονικής, από το ευρω-

παϊκό πρόγραμμα Εράσμους, ελπι-

δοφορούν στον νέο, ακόμα, κινημα-

τογράφο μας. Όχι πως θέλω να αντι-

διαστείλω τις δύο τάσεις. Άλλωστε 

όλοι τους, όπως έχω γράψει, διαθέ-

τουν και πολύ ταλέντο και γερές κι-

νηματογραφικές βάσεις. Μόνο που 

είμαστε περισσότερο τίμιοι, άρα και 

περισσότερο ειλικρινείς –πράγμα 

που έχει κόστος και πόνον πολύ– 

όταν πατάμε γερά στην πραγματι-

κότητα, κατά το ήθος της γραφής του 

Παπαδιαμάντη: «Ταύτα όλα βασίζο-

νται επί της πραγματικότητος». Οτι-

δήποτε άλλο περιττόν!

Τungsten

  Σταυρόλεξο

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1) Μανουήλ   . . . . . . .  (1350-
1415) , Βυζαντινός λόγιος 
από την Κωνσταντινούπολη, 
πρωτεργάτης της αναγέννησης 
των ελληνικών σπουδών στην 
Ιταλία.
2) Συστολή, σεμνότητα.
3) Ήχος όπλου. - Μία πρόθεση 
πριν από φωνήεν. - Όμοια 
σύμφωνα.
4) Μονοπάτι κι αυτή. - 
Συνεχόμενα στην εορτή.
5) Όλα μαζι είναι επτά, εδώ τρία.- 
Παρακινεί. -Μισή αρβύλα.

6) Ο αριθμός 507 με γράμματα. 
- Μέσα στον ψόγο αυτά.- 
Πρόθεση.
7) ∆ιακοσμητικό φυτό που οι 
ίνες του χρησιμοποιούνται για 
την κατασκευή σκοινιών (καθ.). - 
Γράμματα απο το νησιώτη. 
8) Ο αριθμός 343 με γράμματα.- 
Αυτό έχει υπόσταση, ζωή.- 
Συνεχόμενα στη στολή.
9) Σύζυγος, σύντροφος(αρχ.). - 
Οργή, αγανάκτηση(αιτ.).
10) Μικρός σε ηλικία.- Πολλοί 
στο χρόνο, εδώ ένας.

ΚΑΘΕΤΑ
1) Φυτό που οι οφθαλμοί του 
αναπτύσσονται κοντά στο 
έδαφος(καθ.).
2) Γυρίζω διαρκώς στο κρεββάτι 
μου από ανησυχία και αϋπνία.
3) Ρευστά, νερουλά.- Βρεγμένο.
4) Το παίρνουμε για 
τ΄αυτοκίνητά μας κάθε τέλος 
του χρόνου.- Ξενική σύντομη 
συμφωνία.
5) Γνωστό ανδρικό άρωμα.- 
Καθόμαστε ή ακουμπάμε 
σ΄αυτόν.
6) Για πολλούς είναι η αρχή.- 

Εκφράζει υπόθεση.

7) Κινηση προς τα εμπρός, 

σπρώξιμο.-Γειτονικά στο 

αλφάβητο.

8) Λίγο ρύζι.-Αυτό δεν αναπνέει.

9) Αντιστήριγμα.

10) Σκοροφαγωμένος, 

σαρακοφαγωμενος.

Η λύση βρίσκεται 

στη σελίδα 26

                                                                                                                                                      ΕΛΛΑ∆Α
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Η 
αποδομητική σχολή επιχειρεί, 
λοιπόν, να καταδείξει, αν χρει-
αστεί, και διά του βιασμού των 
ιστορικών στοιχείων, πως οι Σου-

λιώτες δεν ήταν τίποτε άλλο παρά πρωτόγο-
νες φάρες, αλβανικής καταγωγής και γλώσ-
σας, οι οποίες δεν διέθεταν κάποια εθνική ή 
έστω πρωτοεθνική συνείδηση. Αν το επιτύχει, 
τότε θα έχει προσθέσει ένα ακόμα λιθαράκι 
στο βασικό ιδεολογικό της πρόταγμα: η εθνι-
κή συνείδηση είναι απούσα από τους Έλληνες 
πριν από την Επανάσταση, ενώ  το ελληνικό 
έθνος διαμορφώνεται, κυρίως, μέσω του κρά-
τους. Οι Σουλιώτες «δεν είναι» Έλληνες, αλλά 
«εξελληνίζονται» επιγενέστερα!  

Γι’ αυτό και είναι απαραίτητο να «απομυ-
θοποιηθούν» και να διαστρεβλωθούν γεγονό-
τα-σταθμοί στην ιστορία των Σουλιωτών, αλλά 
και στη νεώτερη ιστορική συνείδηση των Ελ-
λήνων: Η αυτοπυρπόληση του Σαμουήλ στο 
Κούγκι δεν έγινε ποτέ. είναι αμφίβολο εάν 
ανατινάχτηκε η ∆έσπω στου «∆ημουλά τον 
Πύργο». προπαντός, ο χορός του Ζαλόγγου, 
όχι μόνο αποτελεί «εθνικιστικό μύθο», αλλά 
είναι πιθανό οι Σουλιώτισσες να έπεσαν στο 
βάραθρο σπρωγμένες από τους ίδιους τους 
Σουλιώτες πολεμιστές! Συνωστισμένοι στη 
Σμύρνη, συνωστισμένες στο Ζάλογγο!

     ΠΙΣΩ ΟΨΗ

Στις 13 ∆εκεμβρίου κυκλοφορεί το νέο βιβλίο 
του Γιώργου Καραμπελιά

Συνωστισμένες στο Ζάλογγο

Η συζήτηση θα 
πραγματοποιηθεί στην 
ΕΣΗΕΑ, την Τρίτη 13 
∆εκεμβρίου 2011, στις 
7.30μ.μ.
Ομιλητές θα είναι οι: 
Γιώργος Καραμπελιάς, 
οικονομολόγος
Παναγιώτης Κουρουπλής, 
ανεξάρτητος  βουλευτής 
Σταύρος Λυγερός, εφ. 
Καθημερινή
Βαγγέλης Τσεκούρας, 
δικηγόρος
και Σταύρος 
Χριστακόπουλος, εφ. 
Ποντίκι

Η Ελλάδα 
και το

Κυκλοφορεί 
το νέο Άρδην

> Η ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
> ΦΑΚΕΛΟΣ: 
Η ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 
ΝΕΟΘΩΜΑΝΙΣΜΟΥ
> ΑΦΙΕΡΩΜΑ: 
ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ ΚΑΙ 
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ
> «ΣΥΝΩΣΤΙΣΜΕΝΕΣ 
ΣΤΟ ΖΑΛΟΓΓΟ»

∆΄ Ράιχ

Εκδηλώσεις
Εκδήλωση με τον Γιώργο Καραμπελιά από τους ∆ροσουλίτες 
στον Πειραιά (14/12/11)

Το Σωματείο για την κρητική ιστορία, παράδοση και λαογραφία 
«∆ροσουλίτες», διοργανώνει εκδήλωση με τον Γιώργο Καρα-
μπελιά, εκδότη-συγγραφέα και με θέμα:  «Η Κρήτη στην αντιστα-
σιακή παράδοση του Ελληνισμού, από τους Ενετούς στο Ρήγα». 
Η εκδήλωση θα λάβει χώρα την Τετάρτη 14 ∆εκεμβρίου και ώρα 

19:30 στο χώρο του Σωματείου των ∆ροσουλιτών στον Πειραιά 
(Εθν. Αντιστάσεως 26 – Πλατεία Ιπποδαμείας, Στάση ΗΣΑΠ Πει-
ραιά).

Βιβλιοπαρουσίαση: «Σταθμοί της Ρωσσικής Φιλοσοφίας» & «Η 
Ρωσσία του Ντοστογιέφσκι» στο Εναλλακτικό βιβλιοπωλείο

Το Εναλλακτικό Βιβλιοπωλείο και οι Εναλλακτικές Εκδόσεις σας 

προσκαλούν την Παρασκευή 16 ∆εκεμβρίου, ώρα 19:30, στο 
Εναλλακτικό Βιβλιοπωλείο (Θεμιστοκλέους 37, Εξάρχεια, τηλ. 
2103826319) στην παρουσίαση των βιβλίων του ∆ημήτρη Μπαλτά: 
Σταθμοί της Ρωσσικής Φιλοσοφίας & Η Ρωσσία του Ντοστογιέφσκι. 
Τα βιβλία θα παρουσιάσουν οι: 
Γιώργος Καραμπελιάς (συγγραφέας), Κώστας Μπλάθρας (δημο-
σιογράφος),  Φώτης Σχοινάς (∆ρ. Φιλοσοφίας) και ο συγγραφέας. 

Λόγιος Ερμής τεύχος 3
Κυκλοφορεί στις 16 ∆εκεμβρίου 2011


